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คํานํา 
 

    การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐ
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล ผลการประเมิน 
รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต รวมท้ังสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและ ระดับสากล รายงานการวิเคราะหผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสิน
ของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การ
ปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผย ขอมูล และ (10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผู
มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) 
และการเผยแพรขอมูล ท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็น
ถึงการปฏิบัติงาน ของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีหวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้ จะชวยสนับสนุน 
สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุก
หนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และไดมีบทบาทในการผลักดันกลไก
ในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผล
ตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและ
ผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

****************************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล  
    ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ท่ีสําคัญของ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงถือเปนการ
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐท่ีเขารับ
การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานโดยภาพรวมไดคะแนนรอยละ 85.58 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและ ความโปรงใสใน
การเนินงาน ระดับ A ผลคะแนน ดังนี้ 
 1) ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ไดคะแนนรอยละ 84.55 
บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อม่ันและแสดงความไววางใจตอการบริหารงานของผูบริการท่ีมุงสูการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยมีผลคะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนน 

IIT1 การปฏิบัติหนาท่ี 90.75 

IIT2 การใชงบประมาณ 82.95 

IIT3 การใชอํานาจ 85.98 

IIT4 การใชทรัพยสินของราชการ 79.15 

IIT5 การแกไขปญหาการทุจริต 83.93 

 

 2) ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ไดคะแนนรอยละ 80.70 
บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดตามหลัก
มาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนํา
ผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน 
และผลประโยชนอ่ืนๆ  โดยมีผลคะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนน 

EIT6 คุณภาพการดําเนินงาน 81.33 

EIT7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.84 

EIT8 การปรับปรุงการทํางาน 80.93 
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   3) ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนรอยละ 90 ซ่ึงถือวามี
คุณธรรมและ ความโปรงใสในการเนินงาน โดยมีผลคะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนน 

OIT9 การเปดเผยขอมูล 92.50 
OIT10 การปองกันการทุจริต 87.50 

 

3. การวิเคราะหขอมูล  
     จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัด
ตามแบบตรวจการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนรอยละ 90 ท่ีแสดงให เห็นถึงจุดแข็ง และ
จุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการตรวจประเมิน (OIT) คะแนน 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 90.75 

2 การใชงบประมาณ 82.95 

3 การใชอํานาจ 85.98 

4 การใชทรัพยสินของราชการ 79.15 

5 การแกไขปญหาการทุจริต 83.93 

6 การปรับปรุงการทํางาน 80.93 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.84 

8 คุณภาพการดําเนินงาน 81.33 

9 การเปดเผยขอมูล 92.50 

10 การปองกันการทุจริต 87.50 

 

   สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดคือตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ  92.50 สวน
ท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุดคือตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนรอยละ 79.15 
 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
1) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 92.50 เปนการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเวป

ไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณะชนทราบ ไดแก แผนการดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใชจายเงินประจําป การจัดซ้ือจัด
จาง การจัดหาพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต การเปดโอกาสการมีสวนรวม 
ฯลฯ ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนเปนการแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

2) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนรอยละ 90.75 เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน
หนวยงานตอการปฏิบัติของบุคลากรในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองในประเด็นที
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว สะทอนใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามหนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในการใหบริการแตผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 
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3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90) จํานวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
1) ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 87.50 เปนการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบัน

บนเวปไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบในเรื่องการ
ดําเนินการปองกันการทุจริต การแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริการ การประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพ่ือการปองกันการทุจริต ฯลฯ ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของ
หนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

2) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ 85.98 เปนการประเมินการรับรูของบุคคลภายใน
หนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหเกิดสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและ
ไมเลือกปฏิบัติ ทําใหบุคลากรในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีมอบหมายงาน 

3) ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 83.93 เปนการประเมินการรับรูของบุคลากร
ภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของ
ผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมีการจัดทําแผนการปองกันการทุจริต 4 ป เพ่ือให
เกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

4) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 82.95 เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายใน
หนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ ไดแก การ
จัดทําแผนการใชจายเงิน  มีการเผยแพรอยางโปรงใส มีการใชจายงบประมาณอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค 
ไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรในดานตางๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางและการตรวจรับพัสดุ และเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละ 81.33 เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการ 
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนการและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด จะเห็นไดวา
ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน มีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแก
ผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน แต
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ซ่ึงควรเผยแพรผลงานใหชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน มี
ชองทางหลากหลาย เกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน เปดโอกาสใหผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามาปรับปรุงการดําเนินการ 

6) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนนรอยละ 80.93 เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการ 
ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไป
ถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนวยงานควรมีกระบวนการ
เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการดวย 

7) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละ 79.84 เปนการประเมินการรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน จะเห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารใน
เรื่องผลการดําเนินงาน รวมท้ังจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใชบริการ จัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 
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8) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนรอยละ 79.15 เปนการประเมินการรับรูของ
บุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการ ท้ังการยืมของบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน จะตอง
มีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ 
 

4. ขอเสนอแนะ 
ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
 1) การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหบุคลากรภายในหนวยงาน 
 2) เปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
 3) มีชองทางเพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานสามารถแจงเบาะแสการรองเรียนการทุจริต 
 4) สรางแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการ 
 5) ชี้แจงแนวทางข้ันตอนการยืมทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง 
 6) มีข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการใหบริการอยางชัดเจน 
 7) สรางจิตสํานึกแกพนักงานในการใหบริการผูมาติดตอราชการอยางเทาเทียมกัน 
 8) เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินงาน การ
บริการใหเกิดความโปรงใสมีวิธีการและข้ันตอนการทํางานรวดเร็ว 
 9) จัดใหมีระบบ E-Service บริการประชาชน 
 

5. ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด  
   ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ซ่ึงได
คะแนนรอยละ 79.15 ผลการประเมินขางตนชี้ใหเห็นวา สิ่งท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน คือ
หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ โดยหนวยงานควรกําหนดมาตรการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ นอกจากนี้ หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศให
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศ
ขอบัญญัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงานใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบ
ใหชัดเจน 
 
6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
   

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
การกํากับ
ติดตาม 

1. มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

สํานักงานปลัด รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ 
สิ้นปงบประมาณ 

2. ใหความรูเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอน 

จัดฝกอบรมหรือประชุมพนักงานให
ความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน 

สํานักงานปลัด 
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 
การกํากับ
ติดตาม 

3. ใหความรูเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินของหนวยงานภาครัฐ 

ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐผานสื่อสังคมออนไลนหรือ
สื่อสารสนเทศของหนวยงาน 

สํานักงานปลัด รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ 
สิ้นปงบประมาณ 

4. เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทางการ
เสนอแนะ การรองเรียน ให
ประชาชนไดรับทราบ 

ทุกกอง 

5. มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามคุณภาพงานโดย
ไมเลือกปฏิบัติ 

สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับ
เกณฑการประเมินและการทํางาน 
ผูบริหารเนนย้ําในท่ีประชุมเรื่อง
ความเปนธรรมในการประเมินผล 

ทุกกอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


