รายงานการวิเคราะห ทบทวน สถานการณ ปญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน
คุณธรรมความโปรงใส ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
1.ความเปนมา
ตามที่กรมอนามัยไดกำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในหนวยงาน โดยมีการดำเนินงานอยางโปรงใส
และมีคุณธรรมเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมุงหวังใหหนวยงานตองดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสอยางเปนระบบและตอเนื่อง
มีการกำหนดใหทบทวนสถานการณ ประเมินความเสี่ยง ปญหา อุปสรรค ชองวาการดำเนินงาน และกำหนด
แนวทางการพัฒนาเพื่อการแกไขปญหา อุปสรรค เพื่อยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานไดอยางเหมาะสม
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัยไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการปองกันการทุจริต และ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับปรุงปรุง) ซึ่งมีการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนงานไปพรอมกันทั้งหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย และกำหนด
ใหทุกหนวยงานดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) โดยใชกรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 2 เครื่องมือ คือ
1.แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity Transparency Assessment : IIT)
2.แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)
2.ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผานมา
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) อยูที่ 92.04
ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข โดยเมื่อจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ
พบวา การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.52 การรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก (EIT) มีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.94 และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) คะแนน
เฉลี่ยรอยละ 100
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดดำเนินการดานคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการดำเนินงาน
ITA อยางตอเนื่อง ตามนโยบายของกรมอนามัย ซึ่งในชวง 3 ป ที่ผานมา (2562 – 2564) ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี ไดมีการตอบแบบวัดการรับรูออนไลน เรื่อง การรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน (IIT) 6 รอบ จึงนำมาวิเคราะห ทบทวน ดังนี้

แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบภาพรวมและเสดงแนวโนมของผลคะแนนการรับรูการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน (IIT) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
ผลคะแนน IIT ย อ นหลั ง 3 ป

87.04

87.24

88.51
80.78

89.72

5 เดือนหลัง

91.18

5 เดือนแรก

2562
80.78
88.51
84.64

5 เดือนแรก
5 เดือนหลัง
คาเฉลี่ยรายป

2563
87.24
87.04
87.14

2564
91.18
89.72
90.45

จากแผนภูมิ 1 ผลคะแนนการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (IIT) ศูนย
อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนภาพรวมเมื่อวิเคราะหสรุปผล
ในแตละปจะมีผลการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น ทุกป แตเมื่อพิจารณาเชิงลึก จะพบวาผลการดำเนินงานรอบ
5 เดือนแรก จะมีผลคะแนนมากกวา 5 เดือนหลัง
กราฟ 1 แสดงแนวโนมผลคะแนนการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ยอนหลัง 3 ป
ผลคะแนน IIT ย้อนหลัง ปี 2562 - 2564

91.18

92
88.51

90
88

87.24

87.04

5 เดือ นแรก

5 เดือ นหลัง

89.72

86
84
82

80.78

80
78
76
74
5 เดือ นแรก

5 เดือ นหลัง
2562

2563

5 เดือ นแรก

5 เดือ นหลัง
2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการวัดการรับรูออนไลน เรื่อง การรับรูการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 2 รอบ โดยผลคะแนน รอบ 5 เดือนแรก มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 91.18 และรอบ 5 เดือนหลัง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 89.72 และผลคะแนนภาพรวมรายป อยูที่ 90.45
ซึ ่ งเมื ่ อเปรี ยบเที ยบกั บผลการรั บรู  ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของภาพรวมกรมอนามั ยใน
ปงบประมาณ 2564 พบวา ยังมีคาเฉลี่ยสูงกวาภาพรวมของกรมอนามัย ที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.52
เมื่อจำแนกรายตัวชี้วัด จะแสดงตามแผนภูมิ 2
แผนภูมิ 2 แสดงผลคะแนนการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 รอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง แยกรายตัวชี้วัด
ผลคะแนน IIT 2564
96
94
92
90
88
86
84
82

95.43
92.58
88.28
86.85

91.03
89.34

92.37
89.58

90.01

91.18
89.72

86.86

5 เดือนแรก

5 เดือนหลัง

จากแผนภู มิ 2 เมื ่ อเปรี ย บเที ย บผลคะแนนการรั บ รู การดำเนิน งานคุ ณธรรมและความโปร ง ใส
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง พบวาคะแนนในภาพรวมรอบ 5 เดือนหลังมี
คะแนนลดลงจาก 5 เดือนแรก จากรอยละ 91.18 เปนรอยละ 89.72 เมื่อจำแนกผลการดำเนินงานรอบ 5
เดือนแรกรายตัวชี้วัด ที่มีคะแนนนอยสุด 2 ลำดับ พบวา ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ และ ตัวชี้วัดที่ 4 การ
ใชทรัพยสินของราชการ มีผลคะแนนอยูที่รอยละ 86.85 และรอยละ 89.58 ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน
หลังรายตัวชี้วัด ที่มีคะแนนนอยสุด 2 ลำดับ พบวา ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต และตัวชี้วัดที่ 2
การใชงบประมาณ มีผลคะแนนอยูที่รอยละ 86.86 และ 88.28 ซึ่งตองนำมาวิเคราะห ทบทวนรายละเอียดแต
ละตัวชี้วัด เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง พัฒนาใหสอดคลองกับความคาดหวังและขอเสนอแนะของผูมีสวนได
สวนเสีย

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 รอบ 5 เดือนหลัง รายตัวชี้วัด
คะแนนที่ได (รอยละ)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต

92.58
88.28
89.34
92.37
86.86

จากตารางที ่ 1 การแสดงผลการประเมิ น การรั บ รู  ก ารดำเนิ น งานคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือนหลัง มีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่ไดมีระดับคะแนนสูงไป
หาคะนอยสุด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ,ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ,ตัวชี้วัดที่ 3
การใชอำนาจ ,ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ , และตัวชี้วัดที่ 5 การแกปญหาการทุจริต และตัวชี้วัดที่มี
ระดับคะแนนนอยที่สุด หนวยงานมีการกำหนดมาตรการในการดำเนินงานใหมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห Gap การประเมินการรับรูการดำเนินคุณธรรมและความโปรงใสของ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ลำดับ
ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ำหนัก
คะแนนที่ได
ที่
(รอยละ รอยละ
คะแนน
ถวงน้ำหนัก
ภาพรวมของหนวยงาน (n=59)
100
89.72
1
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
18.00
92.58
16.67
86.44
1. บุคลากรในหนวยงานของทาน ใหบริการแกผูมาติดตอเปนไปตาม
ขั้นตอนที่กำหนด และระยะเวลาที่กำหนด มากนอยเพียงใด
85.59
2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ
ตามประเด็นโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากนอยเพียงใด
86.86
3. บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน โดยใหความสำคัญกับงาน
มากกวาธุระสวนตัว และพรอมรับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากนอย
เพียงใด
98.31
4. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสนิ /
ประโยชนอื่นใด) จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

ลำดับ
ที่

2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด

5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง
ๆ ตาม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/
ทรัพยสิน/ประโยชนอนื่ ใด) หรือไม
6. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/
ประโยชนอื่นใด) แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคตหรือไม
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
7. ทานทราบเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของ
หนวยงานของทาน หรือไม
8. หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณที่ตั้งไว มากนอยเพียงใด
9. หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม
หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คา
ทำงานลวงเวลา คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด
11. การจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหนวยงาน
ของทาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอื้อประโยชนให
ผูป ระกอบการรายใดรายหนึ่ง มากนอยเพียงใด
12. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการสอบถาม
หรือตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มากนอยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ
13. ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มาก
นอยเพียงใด
14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม หรือการ
ใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
16. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวหรือไม

คาน้ำหนัก
(รอยละ

คะแนนที่ได
รอยละ
คะแนน
ถวงน้ำหนัก
98.31

100.00

16.00

88.28
91.53

14.12

86.02
94.07
94.49
80.93

82.63
18.00

89.34
87.47
80.08
80.93
100.00

16.08

ลำดับ
ที่

4

5

ดัชนี/ตัวชี้วัด

17. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความ
เสี่ยงตอการทุจริตหรือไม
18. การบริหารงานบุคคลในหนวยงานของทาน ถูกแทรกแซงจากผูมี
อำนาจ มีการซื้อขายตำแหนงหรือเอื้อประโยชนแกพวกพองหรือไม
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
19.1 ทานนำเอาทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว หรือนำไปใหกลุม/
พวกพองมากนอยเพียงใด
19.2 ทานพบเห็นบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของ
ราชการไปใชสวนตัว หรือนำไปใหกลุม/พวกพอง มากนอยเพียงใด
20. ทานทราบแนวปฏิบัติการใชทรัพยสินราชการ ของหนวยงานทาน
หรือไม
21. หนวยงานของทานมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพยสินราชการที่มี
ความสะดวก มากนอยเพียงใด
22. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอยืมทรัพยสินของราชการ
โดยขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
23. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการ จาก
หนวยงานของทานไปใชโดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง หรือไม
24. หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสิน
ของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม/พวก
พอง หรือไม
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
25. ผูบริหารสูงสุดในหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับการตอตาน
การทุจริต มากนอยเพียงใด
26. หนวยงานของทาน มีการจัดทำแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือไม
27.1 ในหนวยงานของทานมีปญหาการทุจริต หรือไม
27.2 หนวยงานของทานมีแนวทาง/มาตรการในการแกไขปญหาการ
ทุจริต หรือไม

คาน้ำหนัก
(รอยละ

คะแนนที่ได
รอยละ
คะแนน
ถวงน้ำหนัก
94.92
96.61

21.00

92.37
97.88

19.40

93.64
94.92
85.17
85.17
100.0
89.83

27.00

86.86
86.44
93.22
88.14
94.92

23.45

ลำดับ
ที่

ดัชนี/ตัวชี้วัด

คาน้ำหนัก
(รอยละ

คะแนนที่ได
รอยละ
คะแนน
ถวงน้ำหนัก
91.53

28. หนวยงานของทาน มีระบบการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม
29. หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบ จากฝายตรวจสอบ
96.61
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกัน
การทุจริต หรือไม
30.1 ทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหนวยงานของทาน
91.10
มากนอยเพียงใด
30.2 หนวยงานของทานมีชองทางการรองเรียน และติดตามผลการ
77.97
รองเรียน ที่สะดวกมากนอยเพียงใด
30.3 หากทานรองเรียน ทานมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบตอตนเอง มาก
61.86
นอยเพียงใด
จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นไดวาตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต มีคาเฉลี่ยคะแนน
นอยที่สุด คือ 86.86 เมื่อจำแนกตามขอก็จะพบวาขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด คือ ขอที่ 30.3 หากทานรองเรียน
ทานมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบตอตนเองมากนอยเพียงใด มีคาคะแนนอยูที่รอยละ 61.86 รองลงมาคือขอที่
30.2 หนวยงานของทานมีชองทางการรองเรียน และติดตามผลการรองเรียนที่สะดวกมากนอยเพียงใดมีคา
คะแนนอยูที่รอยละ 77.97 ซึ่งจะเห็นไดวา บุคลากรยังมีความกังวลเรื่องผลกระทบหากมีการรองเรียน ยังขาด
ความเชื่อมั่ นในกระบวนการ/ ชองทางรับ เรื่ องร องเรี ยนของหนว ยงาน รองลงมาคือตัว ชี้วัดที่ 2 การใช
งบประมาณ โดยขอที่มีคะแนนนอยที่สุดคือดังนั้น ขอที่ 11. การจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในหนวยงานของทาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่งมาก
นอยเพียงใด มีคาคะแนนอยูที่รอยละ 80.93 และขอ 12. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมใน
การสอบถาม หรือตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มากนอยเพียงใด มีคาคะแนนอยูที่รอยละ 82.63
3.ขอเสนอแนะผูมีสวนไดสวนเสีย
1. ผูบริหารตองเปนแบบอยางที่ดีในการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
2. ผูบริหารทุกระดับปฏิบัติตนเปนตนแบบที่ดี
3. สื่อสารการใชจายงบประมาณใหบุคลากรทราบอยางทั่วถึงทั้งองคกร
4. ใหบุคลากรสามารถตรวจสอบการใชจายงบประมาณได
5. มีการชี้แจงอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป
6. มีขั้นตอน กระบวนการตรวจสอบ ใหชัดเจนและสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงานทราบ
7. ใหมีการเปดเผยขอมูลเปนระยะๆ เพื่อการตรวจสอบได

4.ประเด็นความรูและปจจัยที่เกี่ยวของในการดำเนินงาน
1. รายละเอียดตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity
and Transparency Assessment : ITA)

2.รายละเอียดขอคำถามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity Transparency
Assessment : IIT)
3.รายละเอียดแบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
4.แนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนของกรมอนามัย
5.แนวทางการดำเนินงานปงบประมาณ 2565
เพื่อใหการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ 2565 บรรลุเปาหมาย จึงไดมีการ
วิเคราะห Gap สถานการณปญหา จากผลการดำเนนิงานที่ผานมา รวมถึงขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
ตาราง 3 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
Gap Activities
สถานการณปญหา
แนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

บุคลากรยังมีขอสงสัยในกระบวน
จัดซื้อจัดจาง

ควรสื่อสารแผน และขั้นตอน การจัดหาพัสดุ และผลการ
จัดซื้อจัดจาง/ จัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เพื่อให
บุคลากรมีความเขาใจตรงกัน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต บุคลากรยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
ควรชี้แจง/สื่อสารใหบุคลากรรับทราบคูมือหรือแนว
กระบวนการรองเรียนและกังวลเรือ่ ง ทางการ ดำเนินการเรื่องรองเรียนปญหาการทุจริต และ
ผลกระทบหากมีการรองเรียน
ควรแจง ชองทางรองเรียนในทุกระดับ เพื่อใหทุกคน
มีความมั่นใจตอการจัดการขอรองเรียนมากยิ่งขึ้น

จากการทบทวน วิเคราะห Gap สถานการณปญหา จากผลการดำเนนิงานที่ผานมา รวมถึง
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย จึงไดกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1.มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน (Partner ,Regulate and Legislate)
1.1 แตงตั้งคณะทำงานคุณธรรมจริยธรรมที่ประกอบดวยตัวแทนจากทุกกลุมงาน
1.2 จัดทำFlow Chart การรองเรียนและการติดตามการรองเรียน รวมถึงมีชองทางการรองเรียนที่เขาถึงงาย
1.3 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงาน

2.มาตรการยกระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร (Partner
,Advocate, Regulate and Legislate)
2.1 เผยแพรประชาสัมพันธชองทางและแนวทางการดำเนินการรองเรียน Flow Chart การจัดซื้อจัด
จาง บนหนาเว็ปไซตของหนวยงาน และทางชองทางอื่นๆของหนวยงาน เชน Line group การประชุม
เจาหนาที่ หนังสือแจงเวียน เปนตน
2.2 ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
2.3 เปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็ปไซตหนวยงาน ในองคประกอบที่สำคัญ 2 ดาน คือ
2.3.1 ดานขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
2.3.2 ดานการแกไขปญหาทุจริต (สอดคลองกับการวิเคราะห ทบทวน Gap IIT ของหนวยงาน)
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