รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต ส.ส.ท. ประจำป 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต ป 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ส.ส.ท. ประจำป 2563
กลยุทธ

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Q1

ระยะเวลา
2563
Q2
Q3

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ความคืบหนาผลป 2563

Q4

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางมาตรการ กลไก ในการสงเสริมธรรมาภิบาล และตอตานการทุจริต
1. มุงเนนการ
ปฏิบัติดาน CG
อยางจริงจัง

1. ทบทวน ปรับปรุงขอบังคับองคการ
ฯ วาดวยจริยธรรมกรรมการ
ผูบริหารและพนักงาน พ.ศ. 2551
1.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล
(ป 2562)
1.2 ปรับปรุงขอบังคับองคการฯ

2. ศึกษาแนวทางในการจัดประกวด
รางวัลสงเสริมธรรมาภิบาล (TPBS
Award)

ปรับปรุงขอบังคับฯ แลว ภายใน
- แลวเสร็จตามแผนที่ไดมีการทบทวนใหม
เสร็จ
ธันวาคม 2563
อั น เนื ่ อ งด ว ยหน ว ยงานมี ภ ารกิ จ ในการ
จั ด ทำประมวลจริ ย ธรรมตาม พ.ร.บ.
มาตรฐานจริยธรรม จึงมีการปรับเนื้องาน
มาให ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด ทำประมวล
จริยธรรมเปนลำดับแรก
- ม ี ก า ร แ ต งตั ้ งคณะ ทำ งาน ย อ ยเพื่ อ
ดำเนินการในเรื่องดังกลาว โดยการจัดทำ
ประมวลจริยธรรม แลวเสร็จตามระยะเวลา
ดำเนิ น การของคณะทำงานที ่ ก ำหนดไว
และสามารถจั ดส ง ให แ ก สำนั ก งาน ก.พ.
และ ก.ม.จ. พิจารณาเมื่อกุมภาพันธ 2564
ทันตามที่กฎหมายกำหนด
แล ว เสร็ จ เป น ไปตามแผน โดยมี ข  อ สรุ ป
มีขอสรุปเบื้องตน
ภายใน
มิถุนายน 2563 เบื้องตนวาควรเนนรางวัลที่ใหเพื่อสรางสรรค
การผลิตสื่อใหมๆ ผานเครือขายนักสื่อสารรุน
ใหม ที่มีไอเดียและมีแนวคิดรับผิดชอบต อ
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รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต ป 2563

กลยุทธ

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Q1

ระยะเวลา
2563
Q2
Q3

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

Q4

2.1 รวบรวมขอมูล ศึกษา และ
วิเคราะหความคุมคา
2.2 จัดทำขอสรุปเบื้องตน

3. สื่อสารและจัดกิจกรรม เพื่อสราง
ความตระหนักและปลูกฝงจิตสำนึก
ดานธรรมาภิบาล อาทิ งานวัน CG
Day วารสารภายใน บอรด
นิทรรศการ เปนตน

ความคืบหนาผลป 2563
สังคม ผานโครงการที่ Thai PBS ดำเนินการ
มาอยางตอเนื่อง มากกวารางวัลที่ใหกับสื่อที่มี
การเผยแพร แ ล ว ที ่ ม ี ห ลายหน ว ยงานจั ด
ประกวดใหรางวัลอยูแลว โดยมีการวิเคราะห
ขอดี และขอเสีย กลาวคือ ขอดี ไมตองเริ่มตน
ใหมแตเปนการพัฒนาตอยอดโครงการที่มีอยู
เดิม เปน CSR in Process สวน ขอเสีย อาจ
ไมไดกลุมเปาหมายที่เปน Mass หรือสราง
กระแส

ระดับความรูความเขาใจ ไมนอยกวา
ของผูเขารวมงาน CG
รอยละ 70
Day

- แล ว เสร็ จ เป น ไปตามแผน โดยผลสำรวจความรู
ความเขาใจ เฉลี่ยอยูที่รอยละ 84 จากกิจกรรมการ
เดิ น สายสำนั ก ต า งๆ เพื ่ อ เชิ ญ ชวนเล น เกมตอบ
คำถามที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
- นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางการ
ตระหนั ก รู  ถ ึ งความสำคั ญ ของธรรมาภิ บ าลผ า น
บอรดประชาสัมพันธ ในงานวัน CG Day รวมทั้งมี
การจั ด ทำคลิ ป วี ด ี ท ั ศ น ถ า ยทอดเรื ่ อ งหลั ก
จริยธรรมองคการ 8 ประการ การจัดทำวารสาร
Risk Corner ประชาสั ม พั น ธ ภ ายในหน ว ยงาน
อาทิ ตอตานคอร รัป ชั น : รวมพลัง ปรับฐานคิ ด
ปลุกภารกิจ ตื่นรูสูโกง โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)
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รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต ป 2563

กลยุทธ

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Q1

2. พัฒนากลไก
เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

4. ทบทวนจริยธรรมวิชาชีพสื่อ

5. ทบทวน ปรับปรุงประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ การรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับเจาหนาที่ ส.ส.ท. พ.ศ.
2553
5.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล
(ป 2562)
5.2 ปรับปรุงประกาศฯ

6. ประเมินความเสี่ยงดานทุจริต และ
ทำมาตรการจัดการความเสี่ยง
6.1 ศึกษาแนวทางจัดทำแผนฯ
(ป 2562)

ระยะเวลา
2563
Q2
Q3

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ความคืบหนาผลป 2563

Q4
ทบทวนแลวเสร็จ

มิถุนายน 2563 - มี ก ารขยายระยะเวลาดำเนิ น การของ
คณะทำงาน เพื่อใหเหมาะสมกับรายละเอียด
ของเนื้องาน และกระบวนการการมีสวนรวม
ในการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากภาคส น ที่
เกี่ยวของ
- มีการประกาศใชเมื่อกันยายน 2563
- แลวเสร็จเปนไปตามแผน โดยมีการปรับปรุง
ปรับปรุงประกาศฯ แลว ภายใน
เสร็จ
มิถุนายน 2563 ประกาศดั ง กล า ว และจั ด ทำเป น (ร า ง)
มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตแลว
เสร็จ
- อยางไรก็ดี มีการเพิ่มเติมขอบเขตเนื้อหา
การดำเนินการและขั้นตอน อาทิ ขั้นตอน
การรับฟงความคิดเห็นจากผูม ีสวนได เ สี ย
การจัดทำนโยบายที่เกี่ยวของในเรื่องของการ
แจงเบาะแส จึงปรากฎเปนแผนตอเนื่องในป
2564
มีแผนจัดการความเสีย่ ง ภายใน
- แลวเสร็จเปนไปตามแผน ในสวนของการ
ดานทุจริต แลวเสร็จ
เมษายน 2563 จัดทำแผนและมาตรการจัดการความเสี่ยง
แลวเสร็จ
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รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต ป 2563

กลยุทธ

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Q1

ระยะเวลา
2563
Q2
Q3

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

Q4

6.2 จัดอบรม และจัดทำแผนฯ
(ป 2563)

7. จัดทำระบบเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

ความคืบหนาผลป 2563

สามารถพัฒนาระบบ
เพื่อใชในการตรวจสอบ

ภายใน
ธันวาคม 2563

- ขณะที่การอบรม เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนไปอบรมใน
เดือนกันยายน 2564
- แลวเสร็จเปนไปตามแผน
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รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต ป 2563

กลยุทธ

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Q1

ระยะเวลา
2563
Q2
Q3

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ความคืบหนาผลป 2563

Q4

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ องคความรู และสื่อสารเผยแพรการดำเนินงานดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคมอยางทั่วถึง
1. พัฒนาและ
เผยแพรในองคกร

2. พัฒนาและ
เผยแพรสูสาธารณะ

1. ใหความรูกับบุคลากรในประเด็น
ที่เกี่ยวของ

2. ใชชองทางสื่อสารตางๆ เพื่อ
เผยแพรการดำเนินงานที่เกี่ยวของ
3. สงเสริม CSR in Process ดวยการ
พัฒนาองคความรูและเผยแพรสู
สาธารณชน ในบทบาทสื่อ ผาน
Content / กิจกรรม ทีผ่ ลิต และ
รวมผลิต ที่รวมสรางสังคมไมทนตอ
การทุจริต

จำนวนครั้ง และ
รอยละของผลการ
ประเมินการรับรูและ
เขาใจของบุคลากร

จัดอยางนอยป - แลวเสร็จเปนไปตามแผน โดยจัดอบรมชี้แจง
ละ 2 ครั้ง /
ความเขาใจเกณฑ ITA ป 2563 (คะแนนการ
เขาใจไมนอย
รับรูในสวนของบุคลากรภายใน IIT เทากับ
กวารอยละ 70 80 คะแนน) และจัดอบรมการประเมินความ
เสี่ยงทุจริต (มีผูเขารวมเกินกวารอยละ80
ของตัวแทน (Risk-Co.) จากทุกหนวยงาน)
จำนวนชองทางที่เพิ่มขึ้น 1 ชองทาง
- แลวเสร็จเปนไปตามแผน (คลิปวีดีทัศน ผาน
FB ภายใน)
จำนวนรางวัลที่ไดรับ
ไมนอยกวาปที่ - แลวเสร็จเปนไปตามแผน โดยในป 2563
จากหนวยงานภายนอก ผานมา
มีจำนวนรางวัลที่เกี่ยวของกับ CG ที่ ส.ส.ท.
(เนนการนำไปปฏิบัติ
ไดรับ 3 รางวัล คือ 1) รางวัลชอสะอาด, 2)
จริง)
รางวั ล สื ่ อ มวลชนเพื ่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน, 3)
เขาชิงรางวัลทีวีสีขาว (จากป 2562 ที่ไดรับ
2 รางวัล ไดแก รางวัลเลิศรัฐ และรางวัลชอ
สะอาด)
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รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต ป 2563

กลยุทธ

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
Q1

ระยะเวลา
2562
Q2
Q3

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ความคืบหนาผลป 2563

Q4

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อมุงสูมาตรฐานสากล
1. วิเคราะหผล
ประเมินและ
กำหนดมาตรการ
ขับเคลื่อน

1. พัฒนาองคกรตามเกณฑ ITA
1.1 วิเคราะห GAP จากคะแนน
ป 2563
1.2 สื่อสารผลคะแนน
1.3 จัดทำแผนปรับปรุง
1.4 ติดตามผลการปรับปรุง
(ป 2564)

คะแนนประเมิน ITA

ไมต่ำกวา 90
คะแนน

- แลวเสร็จเปนไปตามแผน โดยในป 2563
มีผลคะแนนประเมิน ITA เทากับ 86.33
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาที่ 85.74 แตยังดอย
กวาเปาหมายทีต่ ั้งไวที่ 90 คะแนน
ฝายบริหารความเสี่ยงฯ ไดทำการวิเคราะห
GAP พรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแกที่ประชุมผูบริหารคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน มีการสื่อสารผล และติดตามผล
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รายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต ป 2563

ทั้งนี้ มีการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้
ปญหา อุปสรรค
1. บุคลากรในฝายบริหารความเสีย่ งและธรรมมาภิบาลที่มีอยูในปจจุบัน ไมสามารถรองรับภารกิจ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ (อัตรากำลัง 3 คน และสมรรถนะ)

2. การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ในภาพรวม
 ยังควรดำเนินการเพื่อเพิ่มความเปนเอกภาพ และการบูรณาการงาน เพื่อใหเกิดพลังใน
การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตองคการไดอยางเห็นผล (เกิด
Outcome และ Impact ไดอยางแทจริงมากขึ้น) เนื่องจากการดำเนินงานเพื่อสงเสริม
ธรรมาภิบาล เปนลักษณะงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
 บุคลากรในองคการยังขาดความรู ความเขาใจที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการมี
ธรรมาภิบาลที่ดี เนื่องดวยมีความเปนนามธรรมสูง
3. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหบางกิจกรรม
ไมเปนไปตามแผนงาน ถูกเลื่อนออกไป เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผูเขารวม เชน การอบรม
ความเสีย่ งทุจริต เปนตน

ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
 ทบทวนอัตรากำลังใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย จากอัตรากำลังเดิมที่มีอยู 3 คน
 สนับสนุนการนำโครงสรางการทำงานแบบเมทริกซขามฝายงานมาใช ดวยการบูรณาการคนในฝาย
งานตางๆ มาทำงานบางอยางรวมกัน ในลักษณะของคณะทำงาน เพื่อใชทรัพยากรบุคคลที่มีอยูของ
องคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 ควรบูรณาการและกำหนดวางแผนการทำงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสรางธรรมาภิบาล
ปองกันการทุจริต ประจำปรวมกัน อาทิ สำนักทรัพยากรมนุษย (ทั้งการออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของบุคลากรภายใน การใช KPI เปนกลไกในการสรางแรงจูงใจ) สำนัก
สื่อสารฯ เพื่อใหการขับเคลื่อนมีทิศทางที่ชัดเจนและมีพลัง

 ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหเหมาะสม ตามสถานการณแวดลอมที่ปรับเปลี่ยนและความไมแนนอนที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ในการประเมินความเสี่ยงทุจริต ใชวิธีการเดินสายใหคำปรึกษาแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา กอนกลับมาจัดอบรม เมื่อสถานการณผอนคลาย
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