
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

******************** 
ค าน า 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาเละยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด  ได้แก่  
   (๑) การปฏิบัติหน้าที่    (๖) คุณภาพการด าเนินงาน   
  (๒) การใช้งบประมาณ     (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
  (๓) การใช้อ านาจ    (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน 
  (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ    (๙) การเปิดเผยข้อมูล 
  (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต      (๑๐) การป้องกันการทุจริต 
  โดยประเมินผลจากการรับรู้ข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal)  การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน    
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการส าคญั คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อง
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 
หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)”ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ   
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๖.๖๓ คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ C 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.60  
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.21  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 79.33  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.73 ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  76.14  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.42  
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๙.๘๒ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 58.13  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 55.35 ตัวชี้วัดการปรับปรุง
การท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 39.00 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  คะแนน
ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าจึงมีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงจุดที่จะต้องพัฒนาในแต่ละตัวชี้วัด  โดยเรียงล าดับตามคะแนนจากมาก
ไปน้อยไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.60 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
  ๒. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.21 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ยวข้องกับ



การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
  ๓. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.33 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิทนของราชการของหน่วยงานด้วย 
  ๔. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.73 เป็นคะแนนจา
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 
  ๕. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  76.14 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้
ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
  ๖. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.42  เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  (๓) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (๔) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ๗. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๙.๘๒ เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม



ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
  ๘. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.13 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสารธารณชนเห็นได้ว่า
หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่
ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับการบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 55.35 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
  ๑๐. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 39.00 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

- รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) ฝึกอบรมหรือประชุม พนักงาน
หน่วยงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

(4) การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ ใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคล
ภายในและภายนอก หน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่ ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางใน
การ ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์
อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
จัดท าประกาศ ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักงานปลัด 

6) การตรวจสอบและต่ออายุ 
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อม
ที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานปลัด 

7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียน
การให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชน รับทราบ 

ส านักงานปลัด 

8) มีการมอบหมายงาน   การ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน  โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและ การท างาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม เรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนัก ให้กับหัวหน้า
งาน 

ส านักงานปลัด/  
กองคลัง/ 
กองช่าง 

 


