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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส.ส.ท. ประจ าป ี2563 
 

กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 

ความคืบหน้าผลปี 2563 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมาตรการ กลไก ในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริต 

1. มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติด้าน CG 
อย่างจริงจัง 

1. ทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับองค์การ
ฯ ว่าด้วยจรยิธรรมกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ. 2551 

            
ปรับปรุงข้อบังคับฯ แล้ว
เสร็จ 

ภายใน 
ธันวาคม 2563 

- แล้วเสร็จตามแผนที่ได้มีการทบทวนใหม่ 
อันเนื่องด้วยหน่วยงานมีภารกิจในการ
จัดท าประมวลจริยธรรมตาม พ.ร .บ. 
มาตรฐานจริยธรรม จึงมีการปรับเนื้องาน 
มาให้ความส าคัญกับการจัดท าประมวล
จริยธรรมเป็นล าดับแรก  

- มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ย่ อ ย เ พื่ อ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดท า
ประมวลจริยธรรม แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ด าเนินการของคณะท างานที่ก าหนดไว้ 
และสามารถจัดส่งให้แก่ส านักงาน ก.พ. 
และ ก.ม.จ. พิจารณาเมื่อกุมภาพันธ์ 2564 
ทันตามที่กฎหมายก าหนด 

1.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู      
(ปี 2562) 

            

     1.2 ปรับปรุงข้อบังคับองค์การฯ  

            

2. ศึกษาแนวทางในการจัดประกวด
รางวัลส่งเสรมิธรรมาภิบาล (TPBS 
Award)  
 

            

มีข้อสรุปเบื้องต้น ภายใน  
มิถุนายน 2563 

แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดยมีข้อสรุป
เบื้องต้นว่าควรเน้นรางวัลที่ให้เพื่อสร้างสรรค์
การผลิตสื่อใหม่ๆ ผ่านเครือข่ายนักสื่อสารรุ่น
ใหม่ ที่มีไอเดียและมีแนวคิดรับผิดชอบต่อ
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้าผลปี 2563 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา และ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่า  

            
สังคม ผ่านโครงการที่ Thai PBS ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง มากกว่ารางวัลที่ให้กับสื่อท่ีมี
การเผยแพร่แล้ว ที่มีหลายหน่วยงานจัด
ประกวดให้รางวัลอยู่แล้ว โดยมีการวิเคราะห์
ข้อดี และข้อเสีย กล่าวคือ ข้อดี ไม่ต้องเริ่มต้น
ใหม่แต่เป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการที่มีอยู่
เดิม เป็น CSR in Process ส่วน ข้อเสีย อาจ
ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น Mass หรือสร้าง
กระแส 

2.2 จัดท าข้อสรุปเบื้องต้น 

            

3. สื่อสารและจัดกิจกรรม เพื่อสร้าง
ความตระหนักและปลูกฝังจิตส านกึ 
ด้านธรรมาภิบาล อาทิ งานวัน CG 
Day วารสารภายใน บอรด์
นิทรรศการ เป็นต้น 

            

ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมงาน CG 
Day 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70  

- แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดยผลส ารวจความรู้
ความเข้าใจ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84 จากกิจกรรมการ
เดินสายส านักต่างๆ เพื่อเชิญชวนเล่นเกมตอบ 
ค าถามที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล  

- นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของธรรมาภิบาลผ่าน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในงานวัน CG Day รวมทั้งมี
การจัดท าคลิปวีดีทั ศน์  ถ่ ายทอดเรื่ อ งหลั ก
จริยธรรมองค์การ 8 ประการ การจัดท าวารสาร 
Risk Corner ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
อาทิ ต่อต้านคอร์รัปชัน : ร่วมพลัง ปรับฐานคิด 
ปลุกภารกิจ ตื่นรู้สู้โกง โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล 
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)   
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้าผลปี 2563 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2. พัฒนากลไก
เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

4. ทบทวนจริยธรรมวิชาชีพสื่อ   

            

ทบทวนแล้วเสรจ็ มิถุนายน 2563 -  มีการขยายระยะเวลาด า เนินการของ
คณะท างาน เพื่อให้เหมาะสมกับรายละเอียด
ของเนื้องาน และกระบวนการการมีส่วนร่วม
ในการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่นที่
เกี่ยวข้อง  

- มีการประกาศใช้เมื่อกันยายน 2563   
5. ทบทวน ปรับปรุงประกาศเรื่อง

หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที ่ส.ส.ท. พ.ศ. 
2553 

            

ปรับปรุงประกาศฯ แล้ว
เสร็จ 

ภายใน  
มิถุนายน 2563 

-  แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดยมีการปรับปรงุ
ประกาศดังกล่าว และจัดท าเป็น (ร่าง) 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแล้ว
เสร็จ 

-  อย่างไรก็ดี มีการเพิ่มเติมขอบเขตเนื้อหา
การด าเนินการและขั้นตอน อาทิ ขั้นตอน
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
การจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
แจ้งเบาะแส จึงปรากฎเป็นแผนต่อเนื่องในปี 
2564 

5.1  ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
(ป ี2562) 

            

     5.2 ปรับปรุงประกาศฯ 

            

6. ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต และ
ท ามาตรการจัดการความเสี่ยง 

            
มีแผนจัดการความเสีย่ง
ด้านทุจริต แล้วเสร็จ  

ภายใน 
เมษายน 2563  

-  แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ในส่วนของการ
จัดท าแผนและมาตรการจัดการความเสี่ยง 
แล้วเสร็จ  6.1 ศึกษาแนวทางจัดท าแผนฯ  

(ปี 2562) 
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้าผลปี 2563 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

     6.2 จัดอบรม และจัดท าแผนฯ    
   (ปี 2563) 

            

-  ขณะที่การอบรม เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนไปอบรมใน
เดือนกันยายน 2564 

7. จัดท าระบบเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 

            
สามารถพัฒนาระบบ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

ภายใน  
ธันวาคม 2563 

-  แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน  
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
 

ความคืบหน้าผลปี 2563 
 

2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ องค์ความรู้ และสื่อสารเผยแพร่การด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอ่สังคมอย่างทั่วถึง 

1. พัฒนาและ
เผยแพร่ในองค์กร 

1. ให้ความรู้กับบุคลากรในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้อง  

            

จ านวนครั้ง และ 
ร้อยละของผลการ
ประเมินการรบัรู้และ
เข้าใจของบุคลากร 

จัดอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง / 
เข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

- แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดยจัดอบรมช้ีแจง
ความเข้าใจเกณฑ์ ITA ปี 2563 (คะแนนการ
รับรู้ในส่วนของบุคลากรภายใน IIT เท่ากับ 
80 คะแนน) และจัดอบรมการประเมินความ
เสี่ยงทุจริต (มีผู้เข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ80 
ของตัวแทน (Risk-Co.) จากทุกหน่วยงาน) 

2. ใช้ช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง  

            
จ านวนช่องทางที่เพ่ิมขึ้น 1 ช่องทาง - แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน (คลิปวีดีทัศน์ ผ่าน 

FB ภายใน) 
2. พัฒนาและ
เผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. ส่งเสริม CSR in Process ด้วยการ
พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่สู่
สาธารณชน ในบทบาทสื่อ ผ่าน 
Content / กิจกรรม ท่ีผลติ และ
ร่วมผลิต ท่ีร่วมสรา้งสังคมไม่ทนตอ่
การทุจริต 

            

จ านวนรางวัลที่ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก 
(เน้นการน าไปปฏิบัติ
จริง)  

ไม่น้อยกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

- แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดยในปี 2563  
มีจ านวนรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ CG ที่ ส.ส.ท. 
ได้รับ 3 รางวัล คือ 1) รางวัลช่อสะอาด, 2) 
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน, 3)  
เข้าชิงรางวัลทีวีสีขาว (จากปี 2562 ที่ได้รับ  
2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ และรางวัลช่อ
สะอาด)  
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กลยุทธ ์ รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย ความคืบหน้าผลปี 2563 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1. วิเคราะหผ์ล
ประเมินและ
ก าหนดมาตรการ
ขับเคลื่อน 

1. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ ITA                คะแนนประเมิน ITA  ไม่ต่ ากว่า 90 
คะแนน  

- แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดยในป ี2563  
มีผลคะแนนประเมิน ITA เท่ากับ 86.33
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าท่ี 85.74 แต่ยังด้อย
กว่าเป้าหมายทีต่ั้งไว้ที่ 90 คะแนน  
ฝา่ยบรหิารความเสี่ยงฯ ได้ท าการวิเคราะห์ 
GAP พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก่ท่ีประชุมผู้บรหิารคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน มีการสื่อสารผล และตดิตามผล 

1.1 วิเคราะห์ GAP จากคะแนน 
      ปี 2563 

            

1.2 สื่อสารผลคะแนน             

1.3 จัดท าแผนปรับปรุง             
1.4 ติดตามผลการปรับปรุง  
     (ปี 2564) 
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ทั้งนี้ มกีารวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
1. บุคลากรในฝ่ายบริหารความเสีย่งและธรรมมาภิบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับภารกิจ 
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัตราก าลัง 3 คน และสมรรถนะ) 
 

 ทบทวนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย จากอัตราก าลังเดิมที่มีอยู่ 3 คน 
 สนับสนุนการน าโครงสร้างการท างานแบบเมทริกซ์ข้ามฝ่ายงานมาใช้ ด้วยการบูรณาการคนในฝ่าย

งานต่างๆ มาท างานบางอย่างร่วมกัน ในลักษณะของคณะท างาน เพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในภาพรวม 
 ยังควรด าเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นเอกภาพ และการบูรณาการงาน เพื่อให้เกิดพลังใน

การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตองค์การได้อย่างเห็นผล (เกิด 
Outcome และ Impact ได้อย่างแท้จริงมากขึ้น) เนื่องจากการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
ธรรมาภิบาล เป็นลักษณะงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 บุคลากรในองค์การยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ด ีและตระหนักถึงความส าคัญของการมี
ธรรมาภิบาลที่ดี เนื่องด้วยมีความเป็นนามธรรมสูง 

 ควรบูรณาการและก าหนดวางแผนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธรรมาภิบาล 
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีร่วมกัน อาทิ ส านักทรัพยากรมนุษย์ (ท้ังการออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของบุคลากรภายใน การใช้ KPI เป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจ) ส านัก
สื่อสารฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนมีทิศทางที่ชัดเจนและมีพลัง 

 

3. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บางกิจกรรม 
ไม่เป็นไปตามแผนงาน ถูกเลื่อนออกไป เพื่อค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม เช่น การอบรม
ความเสีย่งทุจริต เป็นต้น 

 ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสม ตามสถานการณ์แวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนและความไม่แน่นอนท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ในการประเมินความเสี่ยงทุจริต ใช้วิธีการเดินสายให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนกลับมาจัดอบรม เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย  

 
 


