
การวิเคราะหผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของ ส.ส.ท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเด็นท่ีตองพัฒนา และขอเสนอแนะ

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 1



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ของ ส.ส.ท. ป ๒๕๖๒

2ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ภาพรวมประเทศ ป ๒๕๖๒

3ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

“ยุทธศาสตรชาติกําหนดคาเปาหมายในระยะแรก (พ.ศ. 2561 -2565) คือ 

ภายในป พ.ศ. 2565 หนวยงานภาครัฐจํานวนไมนอยกวารอยละ 80 จะตองมีผลการประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป”



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ภาพรวมประเทศ ป ๒๕๖๒

4ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

“ส.ส.ท. อยูในกลุม A คิดเปนรอยละ 11 ของหนวยงานภาครัฐท้ังหมด ๘,๒๙๙ หนวย โดยสวนใหญอยูในระดับผลการประเมิน B C และ D สูงสุด”



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ของ ส.ส.ท. เปรียบเทียบภาพรวม ป ๒๕๖๒

5ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ของภาพรวม

66.73 คะแนน 

ระดับผลการประเมิน                  C



6

การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

รวม 

IIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน) 30%

74

75

76

80

87

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปรับปรุงระบบการทํางาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

คุณภาพการดําเนินงาน 

รวม

EIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) 30%

76

80

83

OIT
(การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ) 40%

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปองกันการทุจริต

การเปดเผยขอมูล

รวม 

94

97

79

80

95

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

IIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

74

75

76

80

87

ขอคําถาม คะแนน

1. การสรางความเช่ือม่ันในการรองเรียน เม่ือพบเห็นการทุจริต

2. การแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

3. กระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริต

4. การนําผลตรวจสอบภายใน ภายนอกไปปรับปรุงเพ่ือปองกันการทุจริต

5. การใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุด

6. การทบทวนนโยบาย จัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริต

66

70

72

74

81

83

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

IIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

74

75

76

80

87

ขอคําถาม คะแนน

1. กระบวนการในการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินราชการท่ีชัดเจนสะดวก

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ

3. การกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

4. พฤติกรรมบุคลากรในการขอยืมทรัพยสินโดยขออนุญาต

5. พฤติกรรมในการนําทรัพยสินราชการไปเปนของตนเองหรือใหผูอ่ืน

6. พฤติกรรมการนําทรัพยสินไปใชโดยไมขออนุญาตของบุคคลภายนอก

56

66

71

73

91

92

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

IIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

74

75

76

80

87

ขอคําถาม คะแนน

1. การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส

2. การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณได

3. ลักษณะการใชจายงบประมาณอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค

4. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุท่ีโปรงใส

5. การเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา

6. การใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง

61

61

79

83

91

86

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

IIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

74

75

76

80

87

ขอคําถาม คะแนน

1. การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆอยางไมเลือกปฏิบัติ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพงาน

3. การมอบหมายงานอยางเปนธรรม

4. กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ

ซ้ือขายตําแหนง เอ้ือประโยชนใหกลุม/พวกพอง

5. การส่ังการใหทําธุระสวนตัว

6. การส่ังการใหทําในส่ิงท่ีไมถูกตองหรือเส่ียงตอการทุจริต

64

68

71

86

97

94

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

IIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

74

75

76

80

87

ขอคําถาม คะแนน

1. การปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงาน โดยยึดหลักโปรงใสตาม

ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด

2. การปฏิบัติงานกับผูมาติดตอท่ัวไป หรือท่ีรูจักกันอยางเทาเทียมกัน

3. การปฏิบัติงานอยางมุงม่ันเต็มความสามารถ พรอมรับผิดชอบ

4. พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ จากผูมาติดตอ

5. พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ในชวงเทศกาล

ฯ นอกเหนือการรับโดยธรรมจรรยา

6. การใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี 

และคาดหวังการตอบแทนในอนาคต ความเส่ียงการรับสินบน

75

76

77

98

98

98

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปรับปรุงระบบการทํางาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

คุณภาพการดําเนินงาน 

EIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

76

80

83

ขอคําถาม คะแนน

1. กระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ/ผูมาติดตอ มีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

2. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาท่ี

3. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน วิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงานใหดีข้ึน

4. การปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน

5. การนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

65

72

72

77

93

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปรับปรุงระบบการทํางาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

คุณภาพการดําเนินงาน 

EIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

76

80

83

ขอคําถาม คะแนน

1. การเผยแพรผลการดําเนินงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ

ครบถวนและเปนปจจุบัน

2. การช้ีแจงกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน

3. การเผยแพรขอมูลของหนวยงานผานชองทางท่ีหลากหลาย เขาถึงงาย

ไมซับซอน

4. การจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาท่ีในหนวยงาน

5. การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย รับฟง

คําติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ

75

79

76

79

89

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปรับปรุงระบบการทํางาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

คุณภาพการดําเนินงาน 

EIT
(การรบัรู้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

76

80

83

ขอคําถาม คะแนน

1. การบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวม โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก

2. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยยึดหลักโปรงใสตาม

ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด

3. การใหขอมูลอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง บิดเบือน

4. การปฏิบัติงาน/ใหบริการกับทานและผูมาติดตอคนอ่ืนๆอยางเทาเทียมกัน

5. การเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติ

หนาท่ี หรือใหบริการ

78

91

79

81

84

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

OIT
(การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ)

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปองกันการทุจริต

การเปดเผยขอมูล

94

97

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

2 ตัวช้ีวัดยอย (15 ขอมูล) คะแนน (0/100)

1. การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

(เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต)

0*

(* เฉพาะรายงานการกํากับติดตาม

การดําเนินการปองกันการทุจริต 

ประจําป 2562 รอบ 6 เดือน)

2. มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

(มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต)

100
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

OIT
(การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ)

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปองกันการทุจริต

การเปดเผยขอมูล

94

97

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

5 ตัวช้ีวัดยอย (33 ขอมูล) คะแนน (0/100)

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

(ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฎิสัมพันธขอมูล)

100

2. การบริหารงาน 

(แผนดําเนินงาน การปฎิบัติงาน และการใหบริการ)

100

3. การบริหารเงินงบประมาณ 

(แผนการใชจายงบประมาณประจําป การจัดซ้ือจัดจาง /การจัดหาพัสดุ)

0*

(* เฉพาะขอมูลรายงานผลการ

จัดซ้ือจัดจาง หรือจัดหาพัสดุ

ประจําป 2561)

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย และ

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

100

5. การสงเสริมความโปรงใส 

(การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม)

100



ปญหา อุปสรรค

คะแนน IIT และ EIT ยังไมผานเกณฑการประเมิน ป.ป.ช. ท่ี 85 คะแนน • ส่ือสารผูบริหารระดับสูง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (Feedback Report) ท่ีไดจาก ป.ป.ช. 

ในภาพรวม
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ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง

ขอเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุง

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ

1) ทุกหนวยงาน

2) ผูบริหารระดับสูง

3)    คณะกรรมการธรรมาภิบาล ฯ

คะแนน IIT และ EIT เปนสวนท่ีควบคุมไดยาก โดยจะประเมินวัด

สภาพแวดลอมการควบคุมวามีอยูหรือไมใน 2 สวน คือ สวนท่ีมองเห็นได 

(Hard Controls) (อาทิ การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ) 

และสวนท่ีมองไมเห็น (Soft Controls) (อาทิ ความโปรงใส ซ่ือตรง ภาวะ

ผูนําท่ีดี) ซ่ึงตองใชเวลานานในการสราง/ปลูกฝง ขณะท่ีหากมีอยูแลว ยัง

จําเปนตองสื่อสาร เพ่ือสรางการรับรูใหเกิดข้ึนไดดวย 

• ควรเนนใหความสําคัญกับการเสริมสรางบรรยากาศ และพฤติกรรม

ท่ีดี เพ่ือสงเสริมใหเกิดการควบคุมท่ีมองไมเห็น (Soft Controls)

อยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการใหความสําคัญจากผูบริหารระดับสูง 

(Tone at the Top) ผานรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมรณรงค

เพ่ือปลูกฝงและสรางการตระหนักรูถึงคานิยม พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

และปลูกจิตสํานึกท่ีดี ความมีจริยธรรม การประชุม Town Hall การ

ปฏิบัติตนเปนตนแบบ/แบบอยางท่ีดีของผูนําองคการ (Role Model)

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร ท้ังภายในและภายนอกองคการ 

การมีเวทีท่ีจะใชสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียภายนอก

• ผูบริหารระดับสูง

• สํานักสื่อสาร , สํานักสื่อใหม , 

ฝายพัฒนาระบบ ฯ

การยกระดับคะแนนในป 2563 เปน 90 คะแนน อาจมีความเส่ียงไม

บรรลุเปา จากเกณฑคะแนนท่ีอาจมีแนวโนมปรับเปลี่ยนใหเขมขนข้ึน ตอง

อาศัยการตีความ และการเปลี่ยนแปลงผูประเมิน

• ควรติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผูประเมินอยางใกลชิด และ

ศึกษาแนวทางจากหนวยงานท่ีเปน Best Practice โดยเฉพาะใน

สวนของ OIT ซ่ึงเปนสวนท่ีสามารถควบคุมเองไดมากสุด เพ่ือลดดุลย

พินิจและการตีความ

• สํานักบริหาร, ฝายพัฒนาระบบ

ฯ



สื่อสารภายใน กับ ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือรับทราบผลการวิเคราะห และดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

(Feedback Report) ที่ไดจาก ป.ป.ช. ในภาพรวม โดยเนนการใหความสําคัญจากผูบริหารระดับสงู (Tone at the Top)

เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก โดยมีการจัดทําแผนสื่อสารเชิงรุกกบัผูมีสวนไดสวนเสยีแตละกลุม 
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แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ติดตามรายงานผลความคืบหนาการดําเนนิการ ผานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือมอบขอเสนอแนะ 
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 

 

ผู้รบัผิดชอบ 2562 2563 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ฝ่ายพฒันาระบบคณุภาพฯ ส่ือสารผูบ้ริหารระดบัสูง กรรมการ และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ดาํเนินการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 

(Feedback Report) ท่ีได้จาก ป.ป.ช. ในภาพรวม 

 

            

รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินการตาม

แผน 

100 ฝ.พฒันา

ระบบฯ/ 

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 1.1 วเิคราะห ์GAP จากคะแนนปี 63              

1.2 สื่อสารและประชาสมัพนัธผ์ลคะแนน               

1.3 จดัทาํมาตรการปรบัปรุง              

1.4 ตดิตามผลการปรบัปรุง (ปี 64)              

2. เน้นให้ความสาํคญักบัการเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมท่ีดี 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการควบคมุท่ีมองไม่เหน็ (Soft Controls) อย่าง

สมํา่เสมอ โดยเฉพาะการใหค้วามสาํคญัจากผูบ้รหิารระดบัสงู (Tone at 

the Top) ผ่านรปูแบบทีห่ลากหลาย อาท ิการสื่อสารในการประชุม Town 

Hall การปฏบิตัตินเป็นตน้แบบ/แบบอย่างทีด่ขีองผูนํ้าองคก์าร (Role 

Model) เป็นตน้  

 

            

ระดบัความรูค้วาม

เขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วม

งาน CG Day 

ไม่น้อยกว่า  

รอ้ยละ 70  

คณะทาํงาน

จดังาน CG 

Day/ 

คณะกรรมกา

รธรรมาภิ

บาล /

ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู/  

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 

 

ผู้รบัผิดชอบ 2562 2563 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3. การติดตามประสานงานกบั ป.ป.ช. และผูป้ระเมินอยา่งใกลชิ้ด และ

ศึกษาแนวทางจากหน่วยงานท่ีเป็น Best Practice โดยเฉพาะในส่วนของ 

OIT ซึง่เป็นส่วนทีส่ามารถควบคุมเองไดม้ากสุด เพื่อลดดุลยพนิิจและการ

ตคีวาม  

 

            

รอ้ยละความสาํเรจ็ของ

การดาํเนินการตาม

แผน 

100 ฝ.พฒันา

ระบบฯ/ 

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

3.1 ตดิตามความเคลื่อนไหวขอ้มลู ป.ป.ช. เกีย่วกบั ITA และสื่อสาร

กรรมการ ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
            

3.2 สื่อสารหน่วยงานทีย่งัตอ้งปรบัปรุงการดาํเนินการในส่วนของ OIT 

(ทัง้ เพื่อปิด GAP ปี 62 และสอดคลอ้งเกณฑใ์นปี 63)  

 
            

4. ส่ือสาร ทาํความเข้าใจและให้คาํปรึกษาเกณฑ ์ITA ปี 63ในส่วน IIT 

และ EIT แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
            

การจดัประชมุชีแ้จงทาํ

ความเขา้ใจฯ 

1 ครัง้ ฝ.พฒันา

ระบบฯ/ 

หน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง/ผูม้ี

ส่วนไดส่้วน

เสยีภายนอก 

4.1 จดัประชมุชีแ้จงเพื่อทาํความเขา้ใจแก่บุคลากรภายใน และผูม้ส่ีวนได้

เสยีภายนอก เกีย่วกบัขอ้มลูและการดาํเนินการ ของ ส.ส.ท. ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในแบบวดัการรบัรู ้

 

            

  

หมายเหตุ : แนวทางการกํากบัตดิตามเพื่อรายงานผลและนําไปสู่การปฏบิตั ิประกอบดว้ย การรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาลฯ และ/หรอื การรายงานต่อทีป่ระชุมผูบ้รหิารระดบั

สาํนัก เพื่อเป็นกลไกใหส้ามารถดาํเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ 
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