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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ส.ส.ท. ประจ าปี 2564 (รอบ 3 เดือน)  

กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                    

ผลงวด 3 เดือน ปี 64 
2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมาตรการ กลไก ในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต 

1. มุ่งเน้นการปฏิบตัิด้าน 
CG อย่างจริงจัง 

 

1. ทบทวนหลักจริยธรรมองค์การให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อจัดท าประมวลจริยธรรม     
ที่สอดคล้องกับบริบทองค์การ และ
มาตรฐานที่หน่วยงานรัฐต้องถือปฏิบัติ 
และเพิ่มประสิทธิภาพของกลไก
ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการบริหารงาน
บุคคล  

            มีการด าเนินการตาม
แผนแล้วเสรจ็ 

 ภายใน ธ.ค.64 - ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนในช่วง 
3 เดือนแรก โดยสามารถจัดส่ง
ประมวลจริยธรรมที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการธรรมาภบิาล 
คณะกรรมการนโยบายใหแ้ก่ กมจ. 
ได้ทันตามก าหนด 

- ขณะเดียวกัน ได้น าเร่ืองจริยธรรมมา
ขับเคลื่อนกระบวนการท างานของ 
HR แล้วบางส่วน อาทิ บรรจุเป็น
แบบทดสอบในขั้นตอนการสรรหา
บุคลากร    

- โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการ
พิจารณาจาก กมจ. โดยคาดวา่จะ
สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่
ก าหนด 

1.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู 
จัดท า (ร่าง) ประมวลจรยิธรรม       
(ปี 63) 

            

     1.2 (ร่าง) ประมวลพร้อมรับฟงัความเห็น 
แล้วเสร็จ 

            

     1.3 กมจ.พิจารณา             
     1.4 กรณีมีการปรับแก้ไขและส่งกลับคณะ 

กรรมการมาตรฐานจริยธรรม (กมจ.) 
            

     1.5 ประกาศใช้ สื่อสาร ด าเนนิการ
ขับเคลื่อนตามกลไกท่ีก าหนดใน
ประมวลจริยธรรม 
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                    

ผลงวด 3 เดือน ปี 64 
2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2. พัฒนากลไกเพื่อ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

2. จัดท านโยบายการแจ้งข้อร้องเรยีนและ
เบาะแส และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 

            

จัดท าแล้วเสร็จ 
 

ภายใน เม.ย.64 - ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน
ในช่วง 3 เดือนแรก โดยมีการจัดท า 
(ร่าง) นโยบายฯ และแนวปฏบิัติ
แล้วเสร็จ โดยผา่นขั้นตอนการรับฟัง
ความเห็นจากบุคลากรภายใน และ
น าเสนอผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการนโยบาย โดยคาดว่า
จะสามารถประกาศใช้ได้ตาม
ก าหนดภายในเม.ย. 64  

- ส าหรับขั้นตอนต่อไป ได้แก่ การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการ
รับรู้ และปลูกฝังเพื่อการปรับ
ทัศนคติ ค่านิยม และพัฒนาสู่
วัฒนธรรมองค์การที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตต่อไป คาดว่าจะด าเนินการได้
ตามก าหนด 

       2.1  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท า (ร่าง) (ปี 63) 

            

  2.2 ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย และแนว
ปฏิบัต ิ

            

      2.3 ประกาศใช้ และสื่อสาร 
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                 

ผลงวด 3 เดือน ปี 64 
2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ องค์ความรู้ และสื่อสารเผยแพร่การด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอ่สังคมอย่างทั่วถึง 

1.  พัฒนาและเผยแพร่
ในองค์กร 

1. ให้ความรู้กับบุคลากรในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์สร้างความตระหนกัรู้ จัด
อบรมสมัมนา และมีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมสี่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น (Hearing) ต่อ มาตรการ แนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล 
อาทิ ประมวลจริยธรรม มาตรการ
ร้องเรียนทุจรติ             

การจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็น 

 มีขั้นตอนและ
ผลการรับฟัง
ความคิดเห็น 

- อยู่ระหว่างด าเนิน โดยในช่วง 3 
เดือนแรก มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น (Hearing) ต่อ 
ประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- โดยการให้ความรู้ในรูปแบบตา่งๆ 
ไดท้ยอยด าเนินการต่อเนื่อง อาท ิ
การจัดท าคลิปวีดีทัศน์ หลัก
จริยธรรมองค์การ และการสื่อสาร
ผ่านวารสาร Risk Corner ในหัวข้อ 
“ส่อง พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จริยธรรม : เครื่องมือเพื่อป้องปราม 
เน้นขับเคลื่อนผ่าน กระบวนการ
บริหารงานบุคคล” โดย คุณเมธินี 
เทพมณี คณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ซ่ึงคาดว่าจะ
สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่
ก าหนด 
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                 

ผลงวด 3 เดือน ปี 64 
2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2.  พัฒนาและเผยแพร่
สู่สาธารณะ 

2. ส่งเสริม CSR in Process ด้วยการ
พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่สู่
สาธารณชน ในบทบาทสื่อ ผ่าน 
Content / กิจกรรม ท่ีผลติ และรว่ม
ผลิต ทีร่่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

            

จ านวนรางวัลที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก  

ไม่น้อยกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จะรวบรวม
ข้อมูลเพื่อรายงานผลส้ินป ี  
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                 

ผลงวด 3 เดือน ปี 64 
2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1. วิเคราะหผ์ลประเมิน
และก าหนด
มาตรการขับเคลื่อน 

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ ITA                คะแนนประเมิน ITA  ไม่ต่ ากว่า 95 
คะแนน  

- ด าเนินการเป็นไปตามแผน
ในช่วง 3 เดือนแรก โดยได้
เข้าศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานต้นแบบที่ได้ผล
ประเมินระดับ AA (กสทช.) 
และเข้าดูตามเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และ
มีการเน้นย้ าให้ความส าคัญ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
จากผู้บริหารสูงสุดในการ
ประชุมผู้บริหารระดับส านกั  

- ส าหรับแผนด าเนินงาน
ในช่วงที่เหลือของปี อาท ิ
การทดสอบความรู ้ITA คาด
ว่าจะสามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนที่ก าหนด 

 

1.1 วิเคราะห์ GAP จากคะแนนปี 64             
1.2 สื่อสารผลคะแนน             
1.3 จัดท าแผนปรับปรุง             
1.4 ติดตามผลการปรับปรุง (ปี 65)             

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรยีนลดั จากหน่วยงาน
ที่เป็น Best Practice อาทิ เยี่ยมชมศึกษา
ดงูาน จากเว็บไซต ์

            

3. จัดการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และ
จัดการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ITA ด้วย  
การทดลองท าแบบประเมิน             
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ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
บุคลากรในฝ่ายบรหิารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ที่มีอยู่ในปัจจุบนั อาจไม่สามารถรองรับภารกิจงาน
ที่ขยายเพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสทิธิภาพ (อัตราก าลัง 3 คน และสมรรถนะ) 
 

 ทบทวนอัตราก าลังให้เหมาะสม กบัปริมาณงานท่ีไดร้ับมอบหมาย และใช้ประโยชน์จากตัวแทน 
Risk Co-ordinator ของฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บุคลากรในองค์การอาจยังไมม่ีความรู้ และความเข้าใจทีด่ีพอกับประเด็นตา่งๆ ที่ส่งเสริมให้เป็น
องค์การที่มีธรรมาภิบาลที่ดี และมคีวามยั่งยืน รวมทั้งยังต้องปลูกฝังให้จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การต่อต้านการทุจรติ เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์การ 

 สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับงานด้านธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์การ 

 ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคญั และเน้นย้ าเรื่องธรรมาภิบาลต่อการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

 
 
 


