
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ อบ 84001/2563                                  วันที่  30  กันยายน  2563 

เรื่อง   รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
          (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 

  เรื่องเดิม 
   อ้างถึง  

  1. บันทึกข้อความ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม ที่ อบ 84001/2563 เรื่อง 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 

2. ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 

  ข้อเท็จจริง 
  1. จากบันทึกข้อความ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม ข้างต้น ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด
ไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการรองรับการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารแนบ1) 

2. ส าหรับ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล 
บัวงาม มีคะแนนรวม 78.97 อยู่ในระดับ B  คือไม่ผ่านการประเมิน ผลการประเมินปรากฏตาม (เอกสารแนบ) 

3. ผู้รับผิดชอบได้น าผลประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.2561, ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินทั้ง 3 ปี ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป (เอกสารแนบ)   

  ข้อเสนอแนะ 
จากข้อเท็จจริง ดังกล่าวข้างต้น เป็นการพิจารณา 
1. แจ้งผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบัวงาม รับทราบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์ให้บุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน 
2. น าข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุง เพ่ือรองรับการประเมินปีงบประมาณถัดไป 
3. ก าหนดตัวชี้วัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้งให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบัวงาม รับทราบ เพ่ือเป็นกรอบในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                                                                                      
                                                    (นายอธิป  มูลทรัพย์) 

                                                                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
...-2-/พ.จ.อ....  
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               พ.จ.อ. 
                                                                                      (ศักดิ์สิทธิ์  สุภากรณ์) 
                                                                   หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 
  
 
 

       จ.ส.อ.  
                                                                                   (วรวิทย์  จดจ า) 
                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 
                                                                              
 
 
                                                                                   (นายธานี  พุ่มจันทร์) 
                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 

ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดเป็นกรอบเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายอธิป  มูลทรัพย์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งาน ITA 

 
ตัวช้ีวัด ปี งบประมาณ/

คะแนน (%) 
ก าหนดคะแนน

ตัวชี้วัด % 
(2563) 

ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2562 2563 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 83.77 90.01 90.00   
2.การใช้งบประมาณ 88.34 80.90 85.00   
3.การใช้อ านาจ 88.68 82.83 85.00   
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.98 74.13 85.00   
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.31 79.19 85.00   
6.คุณภาพการด าเนินงาน 73.38 81.43 85.00   
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.30 84.65 85.00   
8.การปรับปรุงการท างาน 72.59 78.54 85.00   
9.การเปิดเผยข้อมูล 0.00 75.42 85.00   
10.การป้องกันการทุจริต 0.00 75.00 85.00   

 
จากผลคะแนนของการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถสรุปผลและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้าน IIT  มีตัวช้ีวัด 5 รายการ ดังนี้                    คะแนนที่ได้ 
            1. การปฏิบัติหน้าที่                     90.01 % 
            2. การใช้งบประมาณ                  80.90 % 
            3. การใช้อ านาจ                         82.83 % 
            4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ     74.13 %     
            5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต         75.00 % 

ส านักงาน ป.ป.ช. ให้นิยมของ IIT ค่า หมายถึงบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้บริการ ผู้อ านวยการ 
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน  ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
1 ปี   

ส าหรับด้าน  แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ 
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่ง
งาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ



คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
 
ด้าน EIT มีตัวช้ีวัด 3 รายการ ดังนี้   ได้คะแนน 
                1. คุณภาพการด าเนินงาน            81.43 % 
                2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           84.65 % 
                3. การปรับปรุงการท างาน            78.54 % 

ส านักงาน ป.ป.ช. ให้นิยามค าว่า EIT ว่าบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่มารับ 
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส าหรับด้าน ETT แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการด าเนินงาน 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
 
ด้าน OIT  มีตัวช้ีวัด 2 รายการ ดังนี้   ได้คะแนน 
                 1. การเปิดเผยข้อมูล                   75.42 % 
                         -ข้อมลูพ้ืนฐาน 
                         -การบริหารงาน 
                         -การบริหารเงินงบประมาณ 
                         -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                         -การส่งเสริมความโปร่งใส 
                 2. การป้องกันการทุจริต                     75.00 %  
                         - การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
                - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ส านักงาน ป.ป.ช. ให้นิยามว่า หมายถึง หน่วยงาน (เว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
ส าหรับด้าน OIT แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service 

 
 



ตารางเปรียบเทียบคะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, 2562 และ 2563 
และการก าหนดตัวชี้ในการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการรองรับการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม 
 

ตัวชี้วัด คะแนน % 
(2561) 

คะแนน % 
(2562) 

ก าหนด 
คะแนนตัวชี้วัด %  

(2563)  

คะแนน % 
(2563) 

ก าหนด 
คะแนนตัวชี้วัด %  

(2564) 
1.การปฏิบัติหน้าที่ 91.63 83.77  90.00 90.01 95.00 
2.การใช้งบประมาณ 84.49 88.34 85.00 80.90 85.00 
3.การใช้อ านาจ 89.72 88.68 85.00 82.83 85.00 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.52 81.98 85.00 74.13 85.00 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.84 89.31 85.00 79.19 85.00 
6.คุณภาพการด าเนินงาน 77.39 73.38 85.00 81.43 85.00 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.63 79.30 85.00 84.65 85.00 
8.การปรับปรุงการท างาน 74.20 72.59 85.00 78.54 85.00 
9.การเปิดเผยข้อมูล 0.00 0.00 85.00 75.42 85.00 
10.การป้องกันการทุจริต 0.00 0.00 85.00 75.00 85.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงข้อมูลคะแนนที่ได้รับการประเมินเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์ระดับผลการประเมิน ที่ ปปช. ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได้ ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
แบบวัด IIT   
เป็นการประเมินการรับรู้ 
ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับ 
1. การปฏิบัติหน้าที่  
2. การใช้งบประมาณ                  
3. การใช้อ านาจ                         
4. การใช้ทรัพยส์ินของราชการ    
5. การป้องกันการทุจริต 

 
 
 

90.01 
80.90 
82.83 
74.13 
75.00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับด้าน IIT เป็นการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายใน  
ผลการประเมิน พบว่า  
1.บุคลากรภายใน รับรู้ในเรื่อง การ
ปฏิบัติหน้าที่ และการใช้อ านาจ  
อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่ ปปช. ก าหนด 
2.บุคลากรภายใน มีการรับรู้ในเรื่อง 
การใช้งบประมาณ,การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการป้องกันการ
ทุจริต อยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่ ปปช. ก าหนด ดังนั้น จึง
ต้องมีเผยแพร่ และการกระตุ้นให้เกิด
การรับรู้ใน 3 เรื่องดังกล่าวมาก
ยิ่งขึ้น 



ตัวช้ีวัด คะแนนที่
ได้ 

ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ด้าน EIT 
ผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของ
บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ 
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ที่มารับบริการจาก
เทศบาลฯ 
1. คุณภาพการด าเนินงาน 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
3. การปรับปรุงการท างาน  

 
 
 
 
 

81.43 
84.65 
78.54 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับด้าน EIT เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายนอก  
ผลการประเมิน พบว่า 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 
ปปช. ก าหนด ทุกข้อ ดังนั้น 
จะต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้
ประชาชนรับรู้อยู่ในระดับที่
ผ่านเกณฑ์ต่อไป 

ด้าน OIT 
หน่วยงาน (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
มีตัวช้ีวัด 2 รายการ ดังนี้         
1. การเปิดเผยข้อมูล                     
    - ข้อมูลพ้ืนฐาน 
    - การบริหารงาน 
    - การบริหารเงินงบประมาณ 
    - การบริหารและพัฒนา 
      ทรัพยากรบุคคล 
    - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2. การป้องกันการทุจริต                                      
- การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 
 

75.42 
 
 
 
 
 
 

75.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับด้าน OIT เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลของ อบต. 
ผ่านเว็บไซต์หลัก และ 

สื่อ Social, Line ผลการ
ประเมินพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่ ปปช. 
ก าหนด ทุกข้อ และต้อง
ปรับปรุงต่อไป ได้แก่ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร : มีแต่
ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง 
ขาดข้อมูลผู้บริหารส่วน
ข้าราชการประจ า 

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ :  

ไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

O19 รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี รอบ 
6 เดือน : ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ ข้อมูลที่
น าเสนอมีเพียงประมาณการ
ค่าใช่จ่ายเท่านั้น 

 
 



ตัวช้ีวัด คะแนนที่
ได้ 

ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ด้าน OIT 
หน่วยงาน (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
(ต่อ) 

   O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล: ไม่มี
หลักฐานที่แสดงการ
ด าเนินการตามนโยบาย
บริหารทรัพยากรบุคคลแบบ
ชัดเจน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต: ไม่
มีแนวทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต: URL ที่
หน่วยงานกรอกข้อมูลมา ไม่
แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ใน
การตอบค าถาม ที่เชื่อมโยง
ไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ใช้
ร้องเรียน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจ าปี: 

ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร: การด าเนินการ
หรือกิจกรรม ไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใสของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด คะแนนที่
ได้ 

ผลการประเมินฯ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ด้าน OIT 
หน่วยงาน (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าปี:
ไม่ได้แสดงผลการประเมิน
ความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
O37 การด าเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต: 
เนื่องจากไม่มีการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในข้อ 
O36 จึงไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าการ
ด าเนินการในข้อนี้สอดคล้อง
กับข้อ O36 หรือไม่ 
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร:  ไม่ได้
แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต อย่างชัดเจน 

 


