
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต ส.ส.ท. 
รอบ 6 เดือน  ประจ าปี 2563 



  รายงานผลตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต งวด 6 เดือน ป ี2563  

2 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส.ส.ท. งวด 6 เดือน ประจ าปีบัญชี 2563  
 

กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
 

ความคืบหน้า                 
ผลงวด 6 เดือน ปี 63 

2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมาตรการ กลไก ในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต 

1. มุ่งเน้นการปฏิบตัิด้าน 
CG อย่างจริงจัง 

1. ทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับองค์การฯ ว่า
ด้วยจริยธรรมกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน พ.ศ. 2551 

            
ปรับปรุงข้อบังคับฯ แล้ว
เสร็จ 

ภายใน ธ.ค.63 อยู่ระหว่างด าเนินการ ใน
ขั้นตอนการปรับรูปแบบการ
ท างานด้วยการแต่งตั้ง
คณะท างานทบทวนฯ ที่มี
องค์ประกอบหลากหลายทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
บุคลากรภายใน คาดว่าจะ
ด าเนินการไดต้ามก าหนด  

1.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู      
(ปี 62) 

            

     1.2 ปรับปรุง  
            

2. ศึกษาแนวทางในการจัดประกวดรางวัล
ส่งเสริมธรรมาภิบาล (TPBS Award)  

            
มีข้อสรุปเบื้องต้น ภายใน มิ.ย.63 แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน 

โดยได้หารือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปเบื้องต้น
มีการวิเคราะหผ์ลดี ผลเสีย
ประกอบการพิจารณา 

2.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์
ความคุ้มค่า  

            

2.2 จัดท าข้อสรุปเบื้องต้น             

3. สื่อสารและจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความ
ตระหนักและปลูกฝังจติส านึก ดา้นธรร
มาภิบาล อาทิ งานวัน CG Day วารสาร
ภายใน บอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น 

            

ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมงาน CG 
Day 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70  

ผลส ารวจความรู้ความเข้าใจ 
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84 (จาก
การเดินสายส านักต่างๆ 
เพื่อเชิญชวนเล่นเกมตอบ
ค าถามที่เกี่ยวกับ CG) 
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                 

ผลงวด 6 เดือน ปี 63 
2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2.พัฒนากลไกเพื่อ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

4. ทบทวนจริยธรรมวิชาชีพสื่อ   

            

ทบทวนแล้วเสรจ็ มิ.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนินการ โดย
คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทัน
ตามก าหนด แม้จะขยาย
ระยะเวลาด าเนินการของ
คณะท างานฯ ออกไป 

5. ทบทวน ปรับปรุงประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าท่ี ส.ส.ท. 2553 

            

ปรับปรุงประกาศฯ แล้ว
เสร็จ 

ภายใน มิ.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนินการ โดย
คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทัน
ตามก าหนด  

5.1  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล(ปี62)             
     5.2 ปรับปรุง              

6. ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต และท า
มาตรการจัดการความเสีย่ง 

            
มีแผนจัดการความเสีย่ง
ด้านทุจริต แล้วเสร็จ  

ภายใน เม.ย.63  ด าเนินการแล้วเสร็จในส่วน
ของการจัดท าแผน แต่ใน
ส่วนของการอบรมต้องเลื่อน
ไปด าเนินการในช่วงไตรมาส 
3-4 จากผลกระทบ
สถานการณ์การระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ทั้งในส่วน
ของวิทยากรและผูเ้ข้าร่วม
อบรม   

6.1 ศึกษาแนวทางจัดท าแผนฯ (ปี 62)             

     6.2 จัดอบรม และจัดท าแผนฯ (ปี 63) 
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                 

ผลงวด 6 เดือน ปี 63 
2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 

7. จัดท าระบบเพื่อตรวจสอบกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 

            

สามารถพัฒนาระบบ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

ภายใน ธ.ค. 63 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
พัฒนาขยายผลสู่การ
ตรวจสอบของทางฝ่าย IT  
คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ตาม
ก าหนด 
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                 

ผลงวด 6 เดือน ปี 63 
2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ องค์ความรู้ และสื่อสารเผยแพร่การด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอ่สังคมอย่างทั่วถึง 

1.  พัฒนาและเผยแพร่
ในองค์กร 

1. ให้ความรู้กับบุคลากรในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง  

            

จ านวนครั้ง  
 

จัดอย่างน้อย ปี
ละ 2 ครั้ง 

แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดย 
ส.ทรัพยากรมนุษย์ จัด
กิจกรรมประกวดคลิป/ภาพ
ค่านิยมองค์การ และให้รางวัล
ในงาน BOG Award จัด 
Roadshow ส านักต่างๆ เล่น
เกมตอบค าถาม CG บอร์ด CG 
ในวันครบรอบวันเกิด ส.ส.ท. 
ประกอบกับได้มีการจัดสัมมนา
ภายในเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง  

2. ใช้ช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่การ
ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง  

            

จ านวนช่องทางที่เพ่ิมขึ้น 1 ช่องทาง แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดย
ในปี 63 ได้เพิ่มเติมช่องทาง E-
magazine ในวารสารช่ือ Risk 
Corner ของฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณภาพฯ ผ่านทาง Email 
และบรรจไุว้ในระบบ
อินทราเน็ตองค์การ (ฉบับแรก
เผยแพรเ่มื่อเดือน ก.พ.63 
ฉบับท่ี 2 เดือน พ.ค.63) 
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                 

ผลงวด 6 เดือน ปี 63 
2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2.  พัฒนาและเผยแพร่
สู่สาธารณะ 

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

            

จ านวนรางวัลที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก 
(เน้นการน าไปปฏิบัติ
จริง)  

ไม่น้อยกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จะ
รวบรวมข้อมลูเพื่อรายงานผล
สิ้นปี   
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า                    

ผลงวด 6 เดือน ปี 63 
2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1. วิเคราะหผ์ลประเมิน
และก าหนด
มาตรการขับเคลื่อน 

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ ITA                คะแนนประเมิน ITA  ไม่ต่ ากว่า 90 
คะแนน  

เริ่มด าเนินการหลังจากทราบผล
ประเมิน ปี 63  1.1 วิเคราะห์ GAP จากคะแนนปี 63             

1.2 สื่อสารผลคะแนน             
1.3 จัดท าแผนปรับปรุง             
1.4 ติดตามผลการปรับปรุง (ปี 64)             
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ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
1. บุคลากรในฝ่ายพัฒนาระบบคณุภาพและบรหิารความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ไมส่ามารถรองรับ
ภารกิจงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัตราก าลัง 3 คน และสมรรถนะ) 
 

 ทบทวนอัตราก าลังให้เหมาะสม กบัปริมาณงานท่ีไดร้ับมอบหมาย จากอัตราก าลังเดิมที่มีอยู่ 3 
คน 

 สรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอก ท่ีมีสมรรถนะสอดคล้องกับลักษณะงาน โดยเร่งด่วน 
 สนับสนุนการน าโครงสรา้งการท างานแบบเมทริกซ์ข้ามฝ่ายงานมาใช้ ด้วยการบูรณาการคนใน

ฝา่ยงานต่างๆ มาท างานบางอย่างร่วมกัน ในลักษณะของคณะท างาน เพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลที่มี
อยู่ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภาพรวม 
 ยังควรด าเนินการเพื่อเพิ่มความเปน็เอกภาพ และการบูรณาการงาน เพื่อให้เกิดพลังในการ

ขับเคลื่อนธรรมาภบิาลและการปอ้งกันการทุจริตองค์การได้อย่างเหน็ผล (เกิด Outcome 
และ Impact ได้อย่างแท้จริงมากขึ้น) เนื่องจากการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล เป็น
ลักษณะงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 บุคลากรในองค์การยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ด ีและตระหนักถึงความส าคญัของการมีธรร
มาภิบาลที่ดี เนื่องด้วยมคีวามเป็นนามธรรมสูง 

 ควรบูรณาการและก าหนดวางแผนการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างธรรมาภบิาล 
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีร่วมกัน อาทิ ส านักทรัพยากรมนุษย์ (ทั้งการออกแบบกิจกรรมการ
พัฒนาท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของบุคลากรภายใน การใช้ KPI เป็นกลไกในการสร้าง
แรงจูงใจ) ส านักสื่อสารฯ (เน้นสรา้งการรับรูสู้่สาธารณชนท่ีกว้างและสร้างผลกระทบที่มากข้ึน) 
เพื่อให้การขับเคลื่อนมีทิศทางทีชั่ดเจนและมีพลัง 

 

3. สถานการณ์การระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลให้บางกิจกรรมถูกเลื่อนออกไป เพื่อค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม เช่น การอบรมความเสี่ยงทุจริต เป็นตน้ 

 ใช้วิธีการเดินสายให้ค าปรึกษาแกห่น่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยในส่วน
ของการอบรม เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายจะเร่งด าเนินการ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้ทันภายในปี 2563   

 
 
 


