
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2564 
และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

งานพัฒนาคณุภาพองค์กร สายงานสนับสนุน 

เสนอประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่  26/2564

วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 9.00 น. 



ผลการประเมิน ITA 

ปี 2564    

สปสช. ได้

 89.42 คะแนน 

ระดับ A

(คะแนนลดลง)

 2563 2564 +/- 

ภาพคะแนนรวม 91.28 89.42 -1.86 

   IIT (internal) 84.27 83.80 -0.47 

   EIT (external) 86.65 80.94 -5.71 

   OIT (open data) 100 100 

  

รายดัชนี  

1. การเปิดเผยข้อมูล O 100 100 

2. การป้องกันการทุจริต O 100 100 

3. การปฏิบัติหน้าที่ I 89.24 89.61 +0.37

4. การใช้งบประมาณ I 85.94 83.83 -2.11 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต I 83.79 83.25 -0.54 

6. คุณภาพการดําเนินงาน E 88.81 83.18 -5.63 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร E 86.48 81.70 -4.78 

8. การใช้ทรัพย์สินของราชการ I 80.05 81.32 +1.27

9. การใช้อํานาจ I 82.34 80.99 -1.35 

10. การปรับปรุงการทํางาน E 84.65 77.93 -6.72 

เปรียบเทียบสมรรถะ

กับองค์การมหาชน 

ได้ที่ 50 จาก 55 หน่วย

กับหน่วยงานใน สธ.

ได้ที่ 12 จาก 17 หน่วย



EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) : ผลการประเมินลดลงมากที่สุด 5.71 คะแนน (%) 
(การปรับปรุงการทํางาน ,  คุณภาพการดําเนินงาน , ประสิทธิภาพการสื่อสาร)

ลําดับ ตัวชี้วัดย่อย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 E14 สปสช. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อย

เพียงใด

71.07
(ปี 63 : 78.35)

ทุกส่วนงาน
เพิ่มความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- วิเคราะห์ need & expectation 

- ตอบสนอง เพิ่มการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพงานและบริการให้ดีขึน้ 

- สื่อสารสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี

- ปรับปรุงวิธีการขั้นตอน ให้โปร่งใสมากขึ้น

- ประเมินความพึงพอใจทุก 6 เดือน นําผล

พัฒนา  

2 E11 เจ้าหน้าที่ สปสช. ที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย

เพียงใด

73.56
(ปี 63 : 83.22)

3 E15 สปสช. มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ 

ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
74.05

(ปี 63 : 82.35)

4 E12 สปสช. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ

ดําเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
74.07

(ปี 63 : 81.85)

EIT 8 การปรับปรุงการทํางาน   77.93 คะแนน (-6.72%)

หมายเหตุ  ข้อ E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่  ได้ 96.54 



EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) : ผลการประเมินลดลงมากที่สุด 5.71 คะแนน (%) (ต่อ)
(การปรับปรุงการทํางาน ,  คุณภาพการดําเนินงาน , ประสิทธิภาพการสื่อสาร)

ลําดับ ตัวชี้วัดย่อย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ

แก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนด

77.16
(ปี 63 : 80.98)

ผู้บริหาร

ให้นโยบาย หลักเกณฑ์การทํางานของ จนท.

-    มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ

บริการ มี SLA

-    ให้บริการเท่าเทียม เปิดเผย ตรงไปตรงมา

- มีการกํากับการปฎิบัติงานของ จนท.      

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร จิตสํานึก ในการ

ทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

2 E2 เจ้าหน้าที่ สปสช. ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มา

ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด

78.27
(ปี 63 : 86.83)

3 E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

79.39
(ปี 63 : 86.50)

4 E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

81.70
(ปี 63 : 90.78)

EIT 6 คุณภาพการดําเนินงาน 83.18 คะแนน (-5.63%)

หมายเหตุ  ข้อ E4 ถามว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 99.36 คะแนน   แต่มีจํานวนหนึง่ตอบว่า มีการจา่ยเงิน ทรัพย์สนิ  ประโยชน์อื่นเพื่อแลกกบัการอนุมตั ิอนุญาต หรือให้บริการ



EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) : ผลการประเมินลดลงมากที่สุด 5.71 คะแนน (%) (ต่อ)
(การปรับปรุงการทํางาน ,  คุณภาพการดําเนินงาน , ประสิทธิภาพการสื่อสาร)

ลําดบั ตวัชีว้ดัยอ่ย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 E6 การเผยแพร่ข้อมูลของ สปสช. มี เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 

มีหลายช่องทาง มากน้อยเพียงใด
72.75

(ปี 63 : 82.00)

กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ
ปรับปรุงการเผยแพร่สื่อสารข้อมูล

- ปรับช่องทางให้เข้าถึงง่าย 

- ประเด็นสื่อสารชัดเจน สร้างความเข้าใจ

- ตอบสนองรวดเร็ว ตอบคําถามชัดเจน

- มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่ปลอดภัย

2 E7 สปสช. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
73.25

(ปี 63 : 82.99)

3 E9 สปสช. มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีข้อกังวล

สงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อย

เพียงใด

76.33
(ปี 63 : 83.88)

4 E10 สปสช. มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
89.62

(ปี 63 : 90.51)

EIT 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.71 คะแนน (-4.78%)



IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) ผลการประเมินลดลงรองลงมา 0.47 คะแนน (%)
แม้เป็นตัวเลขที่ลดลงไม่มาก แต่ควรให้ความสนใจตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนลดลงมา
(การใช้งบประมาณ , การใช้อํานาจ ,  การแก้ไขปัญหาทุจริต) 

ลําดบั ตวัชีว้ดัยอ่ย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของหน่วยงานของ

ท่าน มากน้อยเพียงใด
69.12

(ปี 63 : 72.70)

สายงานสนับสนุนองค์กร/PAU
- สร้างความเข้าใจ การใช้จ่ายงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศหลักเกณฑ์การตรวจสอบ เปิดเผยผล

การตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในความ

โปร่งใส

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน

องค์กร

2 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน มากน้อย

เพียงใด

75.85
(ปี 63 : 76.78)

3 I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า ไม่

บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
84.98

(ปี 63 : 87.36)

4 I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ

ตรวจรับพัสดุโปร่งใสตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด

รายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด

86.22
(ปี 63 : 90.58)

IIT 2 การใช้งบประมาณ 83.83   (-2.11%)

หมายเหตุ  ข้อ I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ได้

คะแนนสูงถึง 93.32  แต่มีจํานวนหนึ่งตอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ



IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) คือตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินลดลงรองลงมา 0.47 คะแนน (%)
แม้เป็นตัวเลขที่ลดลงไม่มาก แต่ควรให้ความสนใจตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนลดลงมา  (ต่อ)
(การใช้งบประมาณ , การใช้อํานาจ ,  การแก้ไขปัญหาทุจริต)

ลําดบั ตวัชีว้ดัยอ่ย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด

68.78
(ปี 63 : 71.53)

ผู้บริหาร/สายงานสนับสนุนองคก์ร
- สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ด้านบุคลากร ทั้ง 

HRM และ HRD

- ผู้บริหารใช้หลักเกณฑ์ และแนวทางการ

บริหารบุคลากร อย่างโปร่งใส สร้างความ

มั่นใจ

- จัดให้มีช่องทาง/ระบบการรับฟัง บุคลากร 

ตรวจสอบ ชี้แจง สื่อสารสร้างความมั่นใจ

2 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
71.56

(ปี 63 : 70.99)

3 I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด
72.02

(ปี 63 : 74.46)

4 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะถูกแทรกแซง

จากผู้มีอํานาจ ซื้อขายตําแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม พวกพ้อง มาก

น้อยเพียงใด

84.81
(ปี 63 : 88.40)

IIT 3 การใช้อํานาจ 80.99    (-1.35%)

หมายเหตุ  ข้อ I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใดแม้ได้คะแนนสูง 94.99 แต่มีจํานวนหนึ่งตอบว่าเคยถูก

ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไมถู่กตอ้ง หรือเสี่ยงต่อการทุจรติ



IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) คือตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินลดลงรองลงมา 0.47 คะแนน (%)
แม้เป็นตัวเลขที่ลดลงไม่มาก แต่ควรให้ความสนใจตัวชี้วัดย่อยที่มีคะแนนลดลงมา (ต่อ)
(การใช้งบประมาณ , การใช้อํานาจ ,  การแก้ไขปัญหาทุจริต)

ลําดบั ตวัชีว้ดัยอ่ย คะแนน ข้อเสนอแนะ

1 I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 

ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น เช่น สามารถร้องเรียน ส่งหลักฐานได้

สะดวก ติดตามผลการร้องเรียน เชื่อมั่นว่าดําเนินการตรงไปตรงมา และ

มั่นใจว่าปลอดภัยไม่กระทบต่อตนเอง  อย่างไร

73.98
(ปี 63 : 74.23)

ผู้บริหาร
- ประกาศเจตจํานงสุจริต โปร่งใส

- ให้ความมั่นใจ/คุ้มครอง whistle blower

- บริหารจัดการกระบวนการกับเรื่องทุจริตให้

ชัดเจน รวดเร็ว ตรงไปตรงมา

- สนับสนุนกิจกรรม ให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบ ป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ

- เผยแพร่ผลการตรวจสอบ การปรับปรุง

ระบบเพื่อป้องกันการทุจริต

2 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย

เพียงใด
78.70

(ปี 63 : 79.50 )

3 I28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการดังต่อการทุจริตในหน่วยงาน เช่น 

เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษ มากน้อยเพียงใด
81.04

(ปี 63 : 81.58 )

4 I29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการ

ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

83.14
(ปี 63 : 82.83)

IIT 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต  83.25    (-0.54%)



IIT มีสองตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินการดีขึ้น  คือ
1. การใช้ทรัพย์สินของราชการ +1.27%   

2. การปฏิบัติหน้าที่  +0.37%

ข้อเสนอแนะ :  ยังควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แนวทางพัฒนาเช่นเดียวกับปี 2564 ให้ต่อเนื่องอาจพิจารณา

เพิ่มเติมตามบริบทงานที่เปลี่ยนแปลงไป

OIT มีสองตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เช่นปีที่ผ่านมา
1. การเปิดเผยข้อมูล

2. การป้องกันทุจริต

ข้อเสนอแนะ : ยังควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แนวทางพัฒนาเช่นเดียวกับปี 2564 และ QMS พิจารณาข้อคําถาม

ของแบบประเมินปี 2565 มาปรับใช้กับการดําเนินงานอย่างรอบคอบ



เรียนมา

1. เพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์

2. มอบหมายให้ผู้บริหาร สายงาน กลุ่มภารกิจทีเ่กีย่วข้องดําเนินการปรับปรุงพัฒนา



ขอ้เสนอจากปปช.



ประเภท ผู้ประเมิน จํานวน

IIT บุคลากร สปสช.  ณ มี.ค. 64 850    

รวม IIT 850

EIT คณะกรรมการหลัก 30

คณะกรรมการควบคุม 36

อนุกรรมการ 14 ชุด 186

อปสข 13 เขต 362

อคม 13 เขต 292

จากงานจัดซื้อ 134

งานสนับสนุนและอื่น ๆ 34

ภาคประชาชน 118

รวม EIT 1,192



ดา้นการปรับปรุงระบบงาน (ประเมินจากผูม้าติดต่อ)
• ให้ตรวจสอบวา่ประเดน็การปฏิบตัิงานให้บริการแก่ผู้ อื่นวา่เป็นไปตามขัน้ตอนหรือระยะเวลาที่กําหนดมากน้อย เพียงใด

• ให้ตรวจสอบวา่บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น ปฏิบตัิงาน/ ให้บริการ แก่ผู้มาติดตอ่ทัว่ ๆ ไป กบัผู้มาติดตอ่ที่รู้จกัเป็นการสว่นตวัอยา่งเทา่
เทียมกนั มากน้อยเพียงใด

• กํากบัติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานวา่มีการติดตอ่ ปฏิบตัิงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขัน้ตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนด

• เพิ่มการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกบัขัน้ตอนการขออนญุาตเพื่อยืม ทรัพย์สนิของราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงานในหนว่ยงานของทา่น ???
•  สง่เสริมการให้ความรู้เกี่ยวกบัแนวปฏิบตัิของหนว่ยงานของทา่นในการใช้ทรัพย์สนิของราชการที่ถกูต้อง 

• เปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการ ผู้มาติดตอ่ หรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เข้าไปมีสว่นร่วมในการปรับปรุงพฒันาการดําเนินงาน/การให้บริการของ
หนว่ยงานให้ดีขึน้ 

• เพิ่มกลไกการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงาน/การให้บริการของหนว่ยงานให้ดีขึน้, เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขัน้ตอน การดําเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึน้, ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึน้ 

• เพิ่มมาตรการกํากบัให้เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานให้บริการประชาชนอยา่งเทา่เทียมกนัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิเพิ่มมาตรการกํากบัดแูลและตรวจ 
สอบ การใช้ทรัพย์สนิของราชการ เพื่อป้องกนัไมใ่ห้มีการนําไปใช้ประโยชน์สว่นตวั กลุม่ หรือพวกพ้อง



ดา้น HR (ประเมินจากบุคลากรสปสช.)

• สง่เสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตามระดบัคณุภาพของผลงานอยา่งถกูต้อง 

• พฒันากระบวนการการคดัเลือกผู้ เข้ารับ การฝึกอบรม การศกึษาดงูาน หรือการให้ทนุการศกึษา อยา่งเป็น
ธรรม 

• สง่เสริมให้มีการมอบหมายงานตามตําแหนง่หน้าที่จาก ผู้บงัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม 

• พงึให้ความสําคญักบัการพฒันาพฤติกรรมการมุง่เน้นผลสําเร็จของงาน การให้ความสําคญักบังานมากกวา่
ธรุะสว่นตวั และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบคุลากรในหนว่ยงานของ
ทา่นมากขึน้ 

• สง่เสริมการทํางานที่คํานงึ ถงึประโยชน์ของประชาชนและสว่นรวมเป็นหลกั 

• แสวงหามาตรการป้องกนัไมใ่ห้การบริหารงานบคุคลของหนว่ยงานของทา่นถกูแทรกแซงจากผู้ มีอํานาจ มี
การซือ้ขายตําแหนง่ หรือเอือ้ประโยชน์ให้กบักลุม่หรือพวกพ้อง 



ดา้นการติดตามตรวจสอบและการร้องเรียน (ประเมินจากบุคลากรสปสช.)

• สร้างชอ่งทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมัน่ใจในการจดัการการทจุริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระทําการร้องเรียน โดยหากพบการทจุริตในหนว่ยงาน 

• สง่เสริมให้หนว่ยงานของทา่นเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทกัท้วง ร้องเรียน 

• เพิ่มมาตรการกํากบัติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ ของหนว่ยงานในการทํางานอยา่งตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบงัหรือบดิเบือนข้อมลู

• สง่เสริมให้มีการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน ไปปรับปรุงการ
ทํางาน เพื่อป้องกนัการทจุริตในหนว่ยงาน 

• เพิ่มการกํากบัติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สนิของราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงาน บคุลากรในหนว่ยงานของทา่น 
ต้องมีการขออนญุาตอยา่งถกูต้อง

• เพิ่มกลไก กํากบัให้หนว่ยงานของทา่น ใช้จา่ยงบประมาณ โดยคํานงึถงึความคุ้มคา่ และไมบ่ดิเบือน
วตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว



ดา้นการป้องกนั และเฝ้าระวงัการทุจริต

• แก้ไขปัญหาการทจุริตในหนว่ยงานของทา่นอยา่งจริงจงั

• เพิ่มมาตรการสง่เสริมให้หนว่ยงานของทา่น มีการดําเนินการเฝ้าระวงัการทจุริต ตรวจสอบการทจุริต และ
ลงโทษทางวินยัอยา่งจริงจงัเมื่อพบการทจุริต

 



ดา้นการสื่อสาร (ประเมินจากผูม้าติดต่อ)

•สง่เสริมการเผยแพร่ข้อมลูของหนว่ยงานที่เข้าถงึงา่ย ไมซ่บัซ้อน 
และเพิ่ม ชอ่งทางที่หลากหลายมากขึน้ 

•สง่เสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลูที่สาธารณชนควรรับทราบ
อยา่งชดัเจนมากขึน้ 

•สง่เสริมการประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูเกี่ยวกบัแผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจําปีของหนว่ยงานของทา่นมากขึน้

•เพิ่มมาตรการชีแ้จงและตอบคําถาม เมื่อมีข้อกงัวลสงสยัจาก
ประชาชนเกี่ยวกบัการดําเนินงานให้ชดัเจนมากขึน้ 


