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การดำเนินการตามมาตรการขบัเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ส.ส.ท. ประจำป 2564 

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

ความคืบหนา 

ผลงวด 3 เดือน ป 64 2563 2564 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. สะทอนผลการประเมิน ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ตอ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือการบรรลุเปาหมายคะแนน และ   

ปลดล็อคขอจำกัด 

 

            

รอยละ

ความสำเร็จ

ของการ

ดำเนินการตาม

แผน 

100 แลวเสร็จเปนไปตามแผน ชวง 3 

เดือน โดยในป 63-64 มกีาร

วิเคราะห GAP ส่ือสารผลทั้งภายใน

และภายนอกผานเว็บไซต ส่ือสังคม

ออนไลน ของ ส.ส.ท. จัดทำ

มาตรการปรับปรุง และในป 2564 

มีการรายงานผลตามมาตรการตอ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และ/ 

หรือผูบริหาร เพื่อเปนกลไกชวย

ขับเคล่ือนใหบรรลุเปาหมาย 

1.1 วิเคราะห GAP จากคะแนนป 63              

1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธผลคะแนน               

1.3 จัดทำมาตรการปรับปรุง              

1.4 ติดตามผลการปรับปรุง (ป 64)  
            

2. เพ่ิม Tone at the Top /การตระหนักถึงความสำคัญ และการสนับสนุนใน

เร่ือง ITA จากผูบริหารทุกระดับ อาทิ การสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ 

 

            

การให

ความสำคญั

ของผูบริหาร

ระดับสูง 

มีการ

สื่อสารใน

วาระ/ 

การ

ประชุม

สำคัญๆ 

แลวเสร็จเปนไปตามแผน ชวง 3 

เดือน โดยผูบริหารสูงสุดมีการ

ส่ือสารในการประชุมผูบริหารระดับ

สำนัก เพื่อเนนย้ำถึงความสำคัญ 

และกำชับใหผูบริหารระดับสำนกั

ส่ือสารพนักงานในสังกัดดวย 
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

ความคืบหนา 

ผลงวด 3 เดือน ป 64 2563 2564 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภายในตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเกณฑ ITA 

ท้ังหมด เพ่ือยกระดับผลการประเมิน อาทิ กิจกรรมปรับเปลี่ยน “ทัศนคติ”  

ท่ีตอเนื่องตลอดท้ังป การบรรจุเปน KPI องคกร/ระดับบุคคล 

 

            

รอยละ

ความสำเร็จ

ของการ

ดำเนินการตาม

แผน 

100 แลวเสร็จเปนไปตามแผน ดังนี้  

- ในชวง 3 เดือนแรก มีการเปด

โอกาสใหบุคลากรภายในมีสวน

รวมแสดงความคิดเห็น 

(Hearing) ตอ ประมวลจริยธรรม 

และแนวปฏิบัติเกีย่วกับการ

รองเรียนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ โดยการใหความรูใน

รูปแบบตางๆ ไดทยอย

ดำเนินการตอเนื่อง อาท ิการ

จัดทำคลิปวีดีทัศน หลักจริยธรรม

องคการ และการส่ือสารผาน

วารสาร Risk Corner ในหัวขอ 

“สอง พ.ร.บ. มาตรฐานทาง

จริยธรรม : เคร่ืองมือเพื่อปอง

ปราม เนนขับเคล่ือนผาน 

กระบวนการบริหารงานบุคคล” 

โดย คุณเมธินี เทพมณี 

คณะกรรมการมาตรฐานทาง

จริยธรรม (ก.ม.จ.) 

- อยูระหวางจัดทำการทดสอบ

ความรู ITA ดวยการทดลองทำ

แบบประเมิน ซ่ึงคาดวาจะ

สามารถดำเนินการไดครบถวน

ตามแผนงานที่กำหนด 

    3.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ จดักิจกรรมอบรมสัมมนา เพ่ือสรางความตระหนัก

รู ทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับประเด็นธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปรงใส อาทิ คลิปวีดี

ทัศน วารสารภายใน และมีการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมสีวนรวมแสดง

ความคิดเห็น (Hearing) ตอ มาตรการ แนวปฏิบัตติางๆ ท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิ

บาล อาทิ ประมวลจรยิธรรม มาตรการรองเรียนทุจรติ  

 

            

    3.2 จัดการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส (ITA) 

และจัดการทดสอบความรูเก่ียวกับ ITA ดวยการทดลองทำแบบประเมิน 
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

ความคืบหนา 

ผลงวด 3 เดือน ป 64 2563 2564 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู เรียนลัด จากหนวยงานท่ีเปน Best Practice อาทิ เย่ียม

ชมงาน บรรยาย เว็บไซต 

 

            

การเยี่ยมชม

งาน 

1 ครั้ง แลวเสร็จเปนไปตามแผน ชวง 3 

เดือน โดยไดมีการเยีย่มชมงาน 

หนวยงาน กสทช. ที่มีผลการ

ดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม AA และ

เขาชมเว็บไซตหนวยงานตางๆ ที่

เปน Best Practice   

5. ติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผูประเมินอยางใกลชิด เพ่ือตีโจทยใน

เกณฑการประเมินได  อยางถูกตอง ตรงประเด็น ลดโอกาสผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

 

            

รอยละ

ความสำเร็จ

ของการ

ดำเนินการตาม

แผน 

100 แลวเสร็จเปนไปตามแผน ชวง 3 

เดือน เขารวมประชุมชี้แจงที่ 

ป.ป.ช. จัดขึ้นทุกคร้ังและติดตาม

ขาวสารผานไลน ITAS ของ ป.ป.ช. 

ไลนกลุมที่ปรึกษาประเมินผล และ

ส่ือสาร ประสานงานหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อดำเนินการปรับปรุง 

และเตรียมความพรอมเอกสาร 

หลักฐาน OIT  

5.1 ติดตามความเคลื่อนไหวขอมลู ป.ป.ช. เก่ียวกับ ITA และสื่อสารกรรมการ 

ผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
            

5.2 สื่อสารหนวยงานท่ียังตองปรบัปรุงการดำเนินการในสวนของ OIT        

(ท้ัง เพ่ือปด GAP ป 63 และสอดคลองเกณฑในป 64)  
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