
รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 

 

ล าดับ 

 

กลยุทธ ์

 

มาตรการ 

 

รายการโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

สถานะ  

หมายเหตุ รอ
รายงาน 

อยูร่ะหว่าง 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 

ด าเนินการได ้

1 1. ปรบัฐานความคิด
ของนกัเรยีนและ
บคุลากรใหส้ามารถ
แยกระหวา่ง
ผลประโยชนส์ว่นตน
และประโยชนส์ว่นรวม 

การเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัผล 

ประโยชนส์ว่นตน
แลสว่นรวมใหแ้ก่
นกัเรยีนและ
บคุลากรของ
โรงเรยีน 

(1) บรรยายใหค้วามรู ้
เก่ียวกบัผลประโยชนส์ว่น
ตน และสว่นรวมใหแ้ก่
นกัเรยีนและบคุลากรของ
โรงเรยีน โดยบรรจ ุเป็น
วาระการประชมุของ
โรงเรยีน 

0.00 0.00      

   (2) จดัท าเอกสารเผยแพร ่
ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบั 

ผลประโยชน ์สว่นตนและ
สว่นรวม 

0.00 0.00      

   (3) เผยแพร่
ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบั
ผลประโยชนส์ว่นตนและ
สว่นรวมผา่นทางเว็บไซต์
ของโรงเรยีน 

0.00 0.00      

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต (ตอ่) 
 

ล าดับ 

 

กลยุทธ ์

 

มาตรการ 

 

รายการโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

สถานะ  

หมายเหตุ รอรายงาน อยูร่ะหว่าง 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 

ด าเนินการได ้

   (4) ครูที่ปรกึษาประจ า 
ชัน้สอดแทรกความรู ้
ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลประโยชนส์ว่นตนและ
สว่นรวมในช่วงชั่วโมง  
Home  Room 

0.00 0.00      

2 2. เสรมิพลงัการมี
สว่นรว่ม ของชมุชน
และบรูณาการทกุ
ภาคสว่นเพื่อตอ่ตา้น
การทจุรติ 

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
ของโรงเรยีน/
บคุคลภายนอกเขา้
มามีสว่นรว่มในการ 
ด าเนิน กิจการของ
โรงเรยีน 

(1) จดัการประชมุ 

ผูป้กครอง และคณะครู 
โรงเรยีนมธัยมวิภาวด ี

0.00 0.00      

   (2) ผูป้กครองเขา้มามี 
สว่นรว่มในการจดั 

กิจกรรมของโรงเรยีน 

อาทิ ผูป้กครองให ้

รายช่ือผูป้กครอง
เครอืขา่ย 

0.00 0.00      



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต (ตอ่) 
 

ล าดับ 

 

กลยุทธ ์

 

มาตรการ 

 

รายการโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

สถานะ  

หมายเหตุ รอรายงาน อยูร่ะหว่าง 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 

ด าเนินการได ้

   (3) มีผูป้กครองเครอืขา่ยไวค้อย
ประสานงาน 

0.00 0.00      

3 3. ประยกุตห์ลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็น
เครือ่งมือตา้น
การทจุรติ 

บคุลากรขอ
โรงเรยีน 

ประพฤติปฏิบตัิ
ตน 

ตามหลกัปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

(1) จดับรรยายใหค้วามรู ้
เก่ียวกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่บคุลากรของ
โรงเรยีน โดยบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ 

ของโรงเรยีน 

0.00 0.00      

   (2) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธห์ลกั
ปรชัญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงผา่น เว็บไซต ์

ของโรงเรยีน 

0.00 0.00      

   (3) ประชมุบคุลากรของ 
โรงเรยีน เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป
รว่มกนัท่ี จะประพฤติปฏิบตัิตน
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุของโรงเรยีน 

0.00 0.00      



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต (ตอ่) 
ล าดับ กลยุทธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหตุ 

รอรายงาน อยูร่ะหว่าง 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 

ด าเนินการได ้

4 4. บคุลากรมีแนว
ปฏิบตัิการ
ตอ่ตา้นการ 
ทจุรติรว่มกนั 

มีแนวปฏิบตัิการ 
ตอ่ตา้นการทจุรติ
รว่มกนั 

ประชมุบคุลากรของโรงเรยีน 
เพื่อไดข้อ้สรุปแนวปฏิบตัิการ
ตอ่ตา้นการทจุรติโดยบรรจเุป็น
วาระการประชมุของโรงเรยีน 

0.00 0.00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภบิาล 

 

ล าดับ 

 

กลยุทธ ์

 

มาตรการ 

 

รายการโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

สถานะ  

หมายเหตุ รอรายงาน อยูร่ะหว่าง 

ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 

ด าเนินการได ้

1 1. เสรมิสรา้งจิตส านกึ 

คา่นิยมและปลกูฝัง
ความซื่อสตัย ์

บคุลากรมจิีตส านกึ
และคา่นิยมตอ่การ 
ปฏิบตัิหนา้ที่ของ
ตนดว้ยความ
ซื่อสตัย ์

(1) สง่เสรมิคา่นิยม
รว่มกนัในการยกยอ่งเชิด
ชกูารปฏิบตัิหนา้ที่ ดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุรติ โดย
มอบประกาศเกียรติ คณุ
แก่ครูดีเดน่ประจ าปี 

0.00 0.00      

   (2) ใหค้วามรูแ้ก่บคุลากร 
ของโรงเรยีนดา้น
คณุธรรม 

จรยิธรรม คา่นยิมตาม 

หลกัธรรมาภิบาล โดย 

บรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ 

ของโรงเรยีน 

0.00 0.00      

   (3) รณรงคก์ารสรา้ง 
จิตส านกึดา้นคณุธรรม 

จรยิธรรม คา่นยิม ตาม 

หลกัธรรมาภิบาลแก ่

บคุลากรของโรงเรยีน 

0.00 0.00      



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภบิาล  (ตอ่) 
ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

2 2. เสรมิสรา้ง
ประสทิธิภาพในการ 
ปอ้งกนัการทจุรติ 

มีมาตราการปอ้งกนั
การทจุรติทีม่ี
ประสทิธิภาพ 

(1) จดัการประชมุ 

บคุลากรเพื่อเสรมิสรา้งให ้

บคุลากรตระหนกัถึง 
ความส าคญัถึงบทลงโทษ 

การทจุรติ โดยบรรจเุป็น 

วาระการประชมุของ
โรงเรยีน 

0.00 0.00      

   (2) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
ระเบียบขอ้บงัคบั 
ขอ้ก าหนดประกาศและ
ค าสั่งที่เก่ียวกบัการ
ปอ้งกนัการทจุรติ โดย 
บรรจเุป็นวาระการประชมุ 

ของโรงเรยีน 

0.00 0.00      

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภบิาล  (ตอ่) 
ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

3 3. ปลกูฝังจิตส านกึการ 
ตอ่ตา้นการทจุรติเนน้ 

การปรบัเปลีย่น 

ความคิดในการรกัษา
ผลประโยชน ์

สาธารณะ 

เสรมิสรา้งให้
บคุลากรของ
โรงเรยีนมีจิต 

สาธารณะ 

(1) จดัประชมุเพื่อ 

เสรมิสรา้งและสง่เสรมิ 

คา่นิยมจิตสาธารณะ แก ่

บคุลากรเนน้การ
ปรบัเปลีย่นความคดิใน 

การรกัษา ผลประโยชน ์

สาธารณะ โดยบรรจเุป็น 

วาระการประชมุของ
โรงเรยีน 

0.00 0.00      

   (2) เผยแพร ่
ประชาสมัพนัธก์รณี 

ตวัอยา่งการรกัษา
ผลประโยชน ์สาธารณะ 

ผา่นเว็บไซตข์องโรงเรยีน 

0.00 0.00      

   (3) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

กรณีตวัอยา่งการรกัษา 

ผลประโยชน ์สาธารณะ
ผา่นแผน่พบั
ประชาสมัพนัธใ์นโรงเรยีน 

0.00 0.00      



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงาน ตามหลักธรรมาภบิาล  (ตอ่) 
ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

4 4. รวบรวมองคค์วามรู ้
ดา้น การตอ่ตา้นการ 
ทจุรติ 

โรงเรยีนมีองค ์

ความรูด้า้น การ 
ตอ่ตา้นการทจุรติ 

เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
กรณีตวัอยา่งการรกัษา 

ผลประโยชน ์สาธารณะ
ผา่นแผน่พบั
ประชาสมัพนัธใ์นโรงเรยีน 

0.00 0.00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

1 1. พฒันานวตักรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทจุรติ 

(1) ใชเ้ทคโนโลยี 
สารสนเทศเผยแพร ่
ประชาสมัพนัธ ์

การปฏิบตัิตาม 

พระราชบญัญตั ิ

การ จดัซือ้จดัจา้ง 
และการ บรหิาร 
พสัดภุาครฐั พ.ศ. 
2560 และระเบียบ 

กระทรวงการคลงั 
วา่ ดว้ยการจดัซือ้
จดัจา้ง และการ 
บรหิารพสัด ุ

ภาครฐั พ.ศ. 2560 

(1) เผยแพรแ่ผนการจดัซือ้ 

จดัจา้งประจ าปีผา่น
เว็บไซตข์อง โรงเรยีน 

0.00 0.00      

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 
ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

   (2) แจง้ประกาศเชิญชวน
ใหม้าบรษัิท/หา้ง/รา้นมา
เสนอราคา การจดัซือ้จดั
จา้งผา่นระบบเครอืขา่ย
สารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและ 

เว็บไซตข์องโรงเรยีน 

0.00 0.00      

   (3) ประกาศผลผูช้นะการ 
ซือ้หรอืจา้งในระบบ 

เครอืขา่ย สารสนเทศของ 
กรมบญัชีกลางและแจง้ 
ประกาศผลผูช้นะ การซือ้ 

หรอืจา้งใหผู้เ้สนอราคาทกุ 

รายทราบผา่นทาง 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์

0.00 0.00      

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 
ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

  (2) บคุลากรของ 
โรงเรยีน สามารถ 

เขา้ใช/้ถงึโปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์เพื่อ 

การตรวจสอบ 

น าโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
เขา้มาใชบ้นัทกึ/รายงาน 
ซึง่บคุลากร ของโรงเรยีน 

สามารถเขา้มาศกึษาได ้

 

0.00 0.00      

  (3) มีช่องทาง
สือ่สารกบัโรงเรยีนที ่
หลากหลาย และ 

สือ่สารไดอ้ยา่ง 
รวดเรว็ 

โรงเรยีนมีช่องทางสือ่สาร 
ระหวา่งบคุลากรของ 
โรงเรยีนและบคุลากร
ภายนอกที่หลากหลาย
และสือ่สารไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
อาทิ อีเมลไ์ลน ์เฟซบุ๊ค
และโทรศพัท ์

0.00 0.00      

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 
ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

  (4) น าโปรแกรม 

คอมพิวเตอรแ์ละ 

Smart Phone 

ประเมินความรู ้
ความ เขา้ใจของ 
นกัเรยีนและ
บคุลากรของ 
โรงเรยีน เก่ียวกบั 

ผลประโยชน ์สว่น 

ตนและสว่นรวม 

ประเมินความรูค้วาม
เขา้ใจของนกัเรยีน และ
บคุลากรของ โรงเรยีน
เก่ียวกบัผลประโยชนส์ว่น
ตนและสว่นรวมผา่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละ 
SmartPhone 

0.00 0.00      

2 2. การพฒันา 

และวิเคราะห ์

การประเมิน 

ดา้นคณุธรรม 

และความ 

โปรง่ใสในการ 
ปฏิบตัิงานของ 
บคุลากร 

ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

ประเมิน การ
ปฏิบตัิงานของ 
บคุลากร ดา้น 

คณุธรรมและความ 

โปรง่ใสในการ 
ปฏิบตัิงาน 

(1) นกัเรยีนแสดงความ 

คิดเห็นที่มตีอ่การจดัการ 
เรยีนการสอน ของ
ครูผูส้อนและครูที่ปรกึษา
ประจ าชัน้เมื่อสิน้ภาคเรยีน 

0.00 0.00      

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: พัฒนาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก (ต่อ) 
ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

   (2) ผูบ้งัคบับญัชา/เพื่อ 

รว่มงานประเมินผลการ 
ปฏิบตัิงานของ บคุลากร
ในภาพรวมดา้นคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการ 
ปฏิบตัิงาน 

0.00 0.00      

 3. พฒันาสมรรถนะ
ของบคุลากรดา้น 

การปอ้งกนัการทจุรติ 

บคุลากรไดร้บัการ 
พฒันา สมรรถนะ 

ดา้นการปอ้งกนั 

การทจุรติ 

จดัอบรมการพฒันา 

สมรรถนะดา้นการปอ้งกนั 

การทจุรติ โดย บรรจเุป็น 

วาระการประชมุของ
โรงเรยีน 

0.00 0.00      

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภายในและระหว่างหน่วยงานในการป้องกนัการทุจริต 

ล าดบั กลยทุธ ์ มาตรการ รายการโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 

(บาท) 
สถานะ หมายเหต ุ

รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แลว้เสรจ็ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนินการได ้

 

1 1. สนบัสนนุหนว่ยงาน 

ภายในโรงเรยีน 

ปรบัปรุงขัน้ตอนการ 
ปฏิบตัิงานเพื่อปอ้งกนั 

การทจุรติ 

บคุลากรของ 
โรงเรยีน ทบทวน 

และปรบัปรุง 
ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานของ ตน 

เพื่อความโปรง่ใส 

ในการ ปฏิบตัิงาน 

และปอ้งกนัการ 
ทจุรติ 

บคุลากรของโรงเรยีน 

ทบทวนและปรบัปรุง 
ขัน้ตอนการ ปฏิบตัิงาน
ของตนเพื่อความโปรง่ใส
ในการปฏิบตังิานและ 
ปอ้งกนัการทจุรติ 

0.00 0.00      

 2. บรูณาการการ
ท างานระหวา่ง
หนว่ยงานเพื่อปอ้งกนั
การทจุรติ 

โรงเรยีนเครอืขา่ย 

เขา้ใจ หลกัเกณฑ ์

และวิธีการการ 
ด าเนินการเก่ียวกบั 

จดัซือ้จดั จา้งเพื่อ 

ปอ้งกนัการทจุรติ 

จดัประชมุชีแ้จงโรงเรยีน 

เครอืขา่ยใหเ้ขา้ใจ 

หลกัเกณฑแ์ละ วิธีการการ 
ด าเนินการเก่ียวกบัจดัซือ้
จดัจา้งเพื่อปอ้งกนัการ 
ทจุรติ 

0.00 0.00      

 


