
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์      

ที่ ชร 74101  /    วันที่  10  กันยายน  2564 

เร่ือง   การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์ 

เรื่องเดิม 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนน การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ได้
คะแนนรวม 62.62 อยู่ในระดับ D  

ข้อเท็จจริง 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที ่

1 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน ๒ ข้อ 
ได้แก่ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและ O๔๓ การดำเนินการตา
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานนั้น เพ่ือให้การดำเนินการในข้อดังกล่าว สำเร็จลุล่วง
ตามที่ได้กำหนดไว้ ในคู่มือการประเมิน ผู้รับผิดชอบ จึงได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการรปะเมิน ITA ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตามองค์ประกอบของข้อ ๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนในแต่ละงานตามภารกิจที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือรักษาระดับหรือยกระดับที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (ITA) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก(E/T) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อย่างชัดเจน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 

ข้อพิจารณา 

๓.๑ เห็นควรพิจารณาแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ
และร่วมขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานต่อไป  

๓.๒ เห็นควรพิจารณาเผยแพร่ทาง http://www.maekorn.go.th ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
(นายชลิต  สมรูป) 

    หัวหน้าสำนักปลัด 
 

http://www.maekorn.go.th/


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................ .......................................................................................................  
 

 
(นายบดินทร์  หงษ์หิน) 

       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
  ทราบ................................................................................................................................................................  
  อนุมัต.ิ............................................................................................................................ ................................... 
  ดำเนินการ................................................................................... ...................................................................... 
 
 

        (นายรัติพงศ์  เทพสุภา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA            
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการประเมินระดบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีค่าคะแนน
เท่ากับ 62.62 คะแนน อยู่ในระดับ D มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีข้อเสนอแนะนำดังนี้ การใช้ทรัพยากร 

ของราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำ 

ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง 

ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

1.2 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมีข้อเสนอแนะนำดังนี้ การปรับปรุงระบบ 

การทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ 

จุดเดี่ยว (One stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ  จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
1.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยมีข้อเสนอแนะนำดังนี้ การป้องกันการทุจริต 

ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน 

และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

 
2. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  

2.1 ต้องแก้ไขเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ปรับปรุงเว็บไซต์ 
และชำระเงินค่าดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลได้  

2.2 ปรับปรุง ไลน์ และ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
2.3 ประชุมชี้แจงแนวทาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์ 
2.4 หัวข้อการประเมินด้านการป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูล  
 
 
 
 
 
 



3. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

คะแนนตัวชี้วัด ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
1.การปฏิบัติหน้าที่      คะแนน 85.96 
 

จากคะแนน พบว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องมี
การปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 

2.การใช้อำนาจ   คะแนน 78.04 
 

จากคะแนน พบว่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 

3.ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 77.95 
 

จากคะแนน พบว่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน 72.31 
 

จากคะแนน พบว่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 

5.คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนน 71.05 
 

จากคะแนน พบว่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 

6.การปรับปรังการทำงาน  คะแนน 70.97 
 

จากคะแนน พบว่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 

7.การแก้ไขปัญหาการทุจรติ คะแนน 69.50 
 

จากคะแนน พบว่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 

8.การใช้งบประมาณ  คะแนน 96.21 
 

จากคะแนน พบว่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ต้องมีการ
ปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 



9.การเปิดเผยข้อมูล                  คะแนน 53.11 
10.การป้องกันการทุจริต            คะแนน 37.50 
 

จากคะแนนมีประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 
- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปี 
ที่รับการประเมิน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น      
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ  
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย     
เป็นต้น 
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการ
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็น
การดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 



- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด 
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ 
เป็นต้น  
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  มีข้อมูล
รายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  และมี
ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลใน
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีที่รับการ
ประเมิน 
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็น
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่รับการประเมิน 
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามท่ีหน่วยงาน จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีที่รับการประเมิน 
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดยเป็นรายงานผลของปีที่ผ่าน
มา 

 



4. แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงาน  
4.1 กำหนดผู้รับผิดชอบ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมิน ITA  
4.2 กำหนดตัวชี้วัดการประเมิน ITA ตั้งเป้าหมาย/ยกระดับความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล  

แม่กรณ์  จากคะแนน 62.62 ในปี 2564 เป็นคะแนนไม่ต่ำกว่า 85 ในปีงบประมาณ 2565  
5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ์ 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานการประเมิน ITA ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์    
ที ่120/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนคุณธรรมและ        
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์และกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ    
การกำกับติดตามและการ รายงานผล  

5.2 การประชุมมอบหมายภารกิจ และชี้แจงแนวทางการประเมิน แจ้งปฏิทินการประเมิน ITA  
5.3 ให้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต และจัดทำประกาศ กำหนดแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ/แนวทาง แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการ 
ปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

1.มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

- จัดทำมาตรการ 
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- จัดทำคู่มือการ 
ปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-กำหนดบทบาทหน้าที่ 
ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ 
ครอบคลุมถึงการ 
ตรวจสอบ กำกับดูแล 
ติดตามการปฏิบัติงาน 
และการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไป ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 
- วิเคราะห์และบริหาร 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการใช้ 
ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
และกำหนดระบบแนวทาง
ป้องกัน 

1.ผู้รับผิดขอบ 
ดำเนินการจัดทำ 
มาตรการตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจ 
2.ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ์หรือ
มาตรการ เพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่ และ 
บุคคลภายนอก 
รับทราบ 
๓. ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการเผยแพร่ 
มาตรการตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจ บน 
เว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

รายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 
 



2.มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

ให้มีช่องทางในการ 
บริการข้อมูลข่าวสารตาม 
มาตรา ๙ ของ 
พระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราซการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยต่อสาธารณะตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 
ทางเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน และช่องทาง 
อ่ืนตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
ตรวจสอบและสืบค้น
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัยได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

๑. ผู้รับผิดชอบจัด
ให้มีข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณชนบน 
เว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงานตาม 
แนวทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. โดย
กำหนดให้มีช่องทาง
ที่หลากหลายเช่น 
เช่น Website , 
Line , Facebook 
ฯลฯ ควรมีช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแส
การทุจริตเช่น สาย
ด่วน หรือช่องทาง
อ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 
๒. ติดตามและ 
ตรวจสอบสถานะ
ของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน 

งานประชาสัมพันธ์ 
-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

-รายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ 3 เดือน 
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 
 

3.ประกาศ
เจตจำนงการ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 
 
 
 

ผู้บริหารควรแสดงเจตจำน 
หรือคำม่ันสัญญาว่า จะ 
ปฏิบัติงานด้วยความชื่อ
สัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมา  
ภิบาลมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
แก้ไขการทุจริตประจำปี
ให้ชัดเจน 

ผู้บริหารประกาศ 
จำนงการริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส ประจำปี 
๒๕๖5 

-สำนักปลัด 
 

-รายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 
 

4.มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

มีการจัดซื้อจัดจ้างและ 
ประกาศข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบ
กฎหมายกำหนด 
 

- มีการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
มีการประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

-กองคลัง -รายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการ 
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 12 เดือน 
 



 


