
การวิเคราะหผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของ ส.ส.ท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นท่ีตองพัฒนา และขอเสนอแนะ

ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 1



ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 2

ผลคะแนน 
การประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครฐั  (ITA) 

ของ ส.ส.ท. ป ๒๕๖๓ 

: Finding & Recommendation



ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 3



ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 4



ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 5



ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 6



ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 40



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ของ ส.ส.ท. ป ๒๕๖๓

8ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 



9ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ของ ส.ส.ท. ป ๒๕๖๓ เทียบคะแนนภาพรวมระดับประเทศ



การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 10
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

IIT
(การรับรูผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน)

76

77

78

82

86

ขอคําถาม คะแนน

1. การสรางความเชื่อมั่นในการรองเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริต

2. การแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

3. กระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริต

4. การนําผลตรวจสอบภายใน ภายนอกไปปรับปรุงเพื่อปองกันการทุจริต

5. การใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุด

6. การทบทวนนโยบาย จัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริต

67

73

73

76

80

87

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 



12

การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

IIT
(การรับรูผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน)

ขอคําถาม คะแนน

1.กระบวนการในการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินราชการท่ีชัดเจนสะดวก

2. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ

3. พฤติกรรมบุคลากรในการขอยืมทรัพยสินโดยขออนุญาต

4. การกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

5. พฤติกรรมในการนําทรัพยสินราชการไปเปนของตนเองหรือใหผูอ่ืน

6. พฤติกรรมการนําทรัพยสินไปใชโดยไมขออนุญาตของบุคคลภายนอก

59

70

70

73

92

96

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

76

77

78

82

86
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

IIT
(การรับรูผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน)

ขอคําถาม คะแนน

1. การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณได

2. การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส

3. ลักษณะการใชจายงบประมาณอยางคุมคาเปนไปตามวัตถุประสงค

4. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุท่ีโปรงใส

5. การใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง

6. การเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา

60

62

80

84

91

89

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

76

77

78

82

86
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

IIT
(การรับรูผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน)

ขอคําถาม คะแนน

1.การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆอยางไมเลือกปฏิบัติ

2. การประเมินผลการปฏิบตังิานตามคณุภาพงาน

3. การมอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม

4. กระบวนการบรหิารงานบคุคลท่ีเกิดการแทรกแซงจากผูมี้อาํนาจ ซือ้ขาย 

ตาํแหนง่ เอือ้ประโยชนใ์หก้ลุม่/พวกพอ้ง

5. การสั่งการใหท้าํธุระสว่นตวั

6. การสั่งการใหท้าํในสิ่งท่ีไมถ่กูตอ้งหรือเส่ียงตอ่การทจุรติ

69

70

74

89

96

92

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

76

77

78

82

86
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

IIT
(การรับรูผูมีสวนไดสวนเสยีภายใน)

ขอคําถาม คะแนน

1. การปฏิบัติงานกับผูมาติดตอท่ัวไป หรือท่ีรูจักกันอยางเทาเทียมกัน

2. การปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงาน โดยยึดหลักโปรงใสตามข้ันตอน

และระยะเวลาท่ีกําหนด

3. การปฏิบัติงานอยางมุงม่ันเต็มความสามารถ พรอมรับผิดชอบ

4. การใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี และ

คาดหวังการตอบแทนในอนาคต ความเสี่ยงการรับสินบน

5. พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ ในชวงเทศกาลฯ 

นอกเหนือการรับโดยธรรมจรรยา

6. พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนๆ จากผูมาติดตอ

73

74

76

98

99

99

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแกไขปญหาการทุจริต

การใชทรัพยสินของราชการ

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การปฏิบัติหนาท่ี 

76

77

78

82

86
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

EIT
(การรับรูผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก)

ขอคําถาม คะแนน

1. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการของเจาหนาท่ี

2. กระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ/ผูมาติดตอ มีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงาน

3. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน วิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงานใหดีข้ึน

4. การปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน

5. การนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว

81

82

87

88

95

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปรับปรุงระบบการทํางาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

คุณภาพการดําเนินงาน 

87

89

91
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

EIT
(การรับรูผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก)

ขอคําถาม คะแนน

1. การชี้แจงกรณีท่ีมีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน

2. การเผยแพรขอมูลของหนวยงานผานชองทางท่ีหลากหลาย เขาถึงงายไม

ซับซอน

3. การเผยแพรผลการดําเนินงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบครบถวน

และเปนปจจุบัน

4. การจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงาน

5. การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย รับฟงคําติชม 

หรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ

84

86

85

91

96

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปรับปรุงระบบการทํางาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

คุณภาพการดําเนินงาน 

87

89

91
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

EIT
(การรับรูผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก)

ขอคําถาม คะแนน

1. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยยึดหลักโปรงใสตามข้ันตอนและ     

ระยะเวลาท่ีกําหนด

2. การปฏิบัติงาน/ใหบริการกับทานและผูมาติดตอคนอ่ืนๆอยางเทาเทียมกัน

3. การบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวม โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก

4. การใหขอมูลอยางตรงไปตรงมา ไมปดบัง บิดเบือน

5. การเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหนาท่ี 

หรือใหบริการ

86

100

88

90

90

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปรับปรุงระบบการทํางาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

คุณภาพการดําเนินงาน 

87

89

91
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

OIT
(การเปดเผยขอมูลสาธารณะ)

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปองกันการทุจริต

การเปดเผยขอมูล

88

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

2 ตัวช้ีวัดยอย (10 ขอมูล) คะแนน

1. การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

(เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต)

75*

(*ไดรับ 0 คะแนน 2 หัวขอ

1) เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ    

ปองกันการทุจริต

หัวขอยอยเรื่อง การดําเนินการเพ่ือ     

จัดการความเสี่ยงการทุจริต

2) เรื่อง การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

หัวขอยอยเรื่อง การเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร)

2. มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

(มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน)

100

92
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การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

OIT
(การเปดเผยขอมูลสาธารณะ)

ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

5 ตัวช้ีวัดยอย (33 ขอมูล) คะแนน

1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

(ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฎิสัมพันธขอมูล)

78*

(*ไดรับ 0 คะแนน 2 หัวขอ

เรื่อง ขอมูลพ้ืนฐาน

หัวขอยอย 1) ขอมูลผูบริหาร และ

2) Q&A)

2. การบริหารงาน 

(แผนดําเนินงาน การปฎิบัติงาน และการใหบริการ)

100

3. การบริหารเงินงบประมาณ 

(แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง /การจัดหาพัสดุ)

100

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

100

5. การสงเสริมความโปรงใส 

(การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม)

80*

(*ไดรับ 0 คะแนน 1 หัวขอ

เรื่อง การจัดการเรื่องรองเรียนทุจริต

หัวขอยอยเรื่อง แนวปฎิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจริต)

ตัวช้ีวัด คะแนน

การปองกันการทุจริต

การเปดเผยขอมูล

88  

92
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๑. การยกระดับคะแนน ITA ยังเปนเรื่องทาทาย แมผลคะแนนมีการปรับเพ่ิมข้ึนไดจากปกอน 

มาอยูท่ี ๘๖.๓๓ (๘๕.๗๓ ในป ๖๒) และระดับยังยืนอยูท่ี A เปนปท่ี ๒ แตการเพ่ิมข้ึนยังไมมี

นัยสําคัญเพียงพอตอการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวท่ี ๙๐ คะแนน แสดงใหเห็นวาการยกระดับผล

คะแนน ยังเปนโจทยท่ียากและทาทาย  

๒. เครื่องมือที่มีผลการประเมินนอยที่สุด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (IIT) โดยตัวช้ีวัดในประเด็นท่ีมีคะแนนต่ําสุดไดแก การแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งสวน

ทางกับภาพรวมของประเทศท่ีทําคะแนนไดสูงสุดจากเครื่องมือดังกลาว สะทอนวา “องคการยังมี

จุดออนในเรื่อง การสรางการรับรู ทัศนคติ ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (พนักงาน) และเปนกลุม

ท่ีจะยังตองใหความสําคัญมากย่ิงข้ึน และตองแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงทัศนคติ (Attitude) 

นอกเหนือจากความรูความเขาใจ (Knowledge) อยางเรงดวน”

๓. เครื่องมือที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) -
สะทอนจุดแข็งในเรื่องการบริหารจัดการขอมูลและการนําขอมูลเผยแพรตอสาธารณะชน ซึ่งสวน

ทางกับภาพรวมของประเทศท่ีมีผลการประเมินในเครื่องมือ OIT น้ีนอยสุด (โดยเฉพาะตัวช้ีวัดการ

ปองกันการทุจริตมีผลคะแนน ๓๖.๒๙) “แตก็เปนสวนท่ีองคการยังคงตองพยายามพัฒนาใหได

ครบถวนตามเกณฑ” เพ่ือตอกยํ้าความเช่ือมั่นและภาพลักษณดานความโปรงใส ซึ่งถือเปนคานิยม

หลักขององคการสื่อสาธารณะ

ขอคนพบ

(Finding) 

ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 

ขอคนพบ และขอเสนอแนะ (Finding & Recommendation)

ITA



๑. สะทอนผลการประเมิน ตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

๒. นําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ตอกรรมการ และผูบริหาร เพ่ือการบรรลุเปาหมาย

คะแนน และปลดล็อคขอจํากัด

๓. เพ่ิม Tone at the Top หรือ การตระหนักถึงความสําคัญ และการใหการสนับสนุนในเรื่อง ITA จาก

ผูบริหารทุกระดับ อาทิ การสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ ใน Town Hall Meeting หรือการประชุมสําคัญ 

ๆ ทุกครั้ง การบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติท่ีองคกรมีอยูใหเห็นผลอยางจริงจัง เปนรูปธรรม และ

สื่อสารผล (success or failure) ใหพนักงานรับทราบ โดยเฉพาะประเด็นท่ีอยูในกระแส หรือ เปนขอสงสัย 

เปนตน

๔. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภายในตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเกณฑ ITA ท้ังหมด เพ่ือยกระดับผล

การประเมิน อาทิ กิจกรรมปรับเปลี่ยน “ทัศนคติ” ท่ีตอเน่ืองตลอดท้ังป ไมใชเปนครั้งคราว เพ่ือสรางการรับรู

และสื่อสารใหเกิดความรูความเขาใจ จนสามารถกอใหเกิด impact ท่ัวองคกรและทุกระดับ การบรรจุเปน KPI

องคกร/ระดับบุคคล เปนตน ตลอดจนติดตามผลแกไขปญหาอยางสม่ําเสมอ

๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู เรียนลัด จากหนวยงานท่ีเปน Best Practice อาทิ เย่ียมชมงาน บรรยาย เว็บไซต

๖. ติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผูประเมินอยางใกลชิด เพ่ือตีโจทยในเกณฑการประเมินได  

อยางถูกตอง ตรงประเด็น ลดโอกาสผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน

ขอเสนอแนะ
(Recommendation) 
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ขอคนพบ และขอเสนอแนะ (Finding & Recommendation)

ITA



ปญหา อุปสรรค

การยกระดับคะแนน ITA ยังเปนเรื่องทาทาย แมผลคะแนนมีการปรับ

เพ่ิมข้ึนไดจากปกอน มาอยูท่ี ๘๖.๓๓ (๘๕.๗๓ ในป ๖๒) และระดับยังยืนอยู

ท่ี  A เปนป ท่ี  ๒ แตการเพ่ิมข้ึนยังไมมีนัยสําคัญเพียงพอตอการบรรลุ

เปาหมายท่ีต้ังไวท่ี ๙๐ คะแนน แสดงใหเห็นวาการยกระดับผลคะแนน ยัง

เปนโจทยท่ียากและทาทาย  

• สะทอนผลการประเมิน ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ตอ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือการบรรลุเปาหมายคะแนน และ

ปลดล็อคขอจํากัด
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ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง

ขอเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุง ผูรับผิดชอบ

• ฝ.บริหารความเสี่ยง, กรรมการฯ

, ผูบริหาร และพนักงาน

เครื่องมือท่ีมีผลการประเมินนอยท่ีสุด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได

สวนเสียภายใน (IIT) โดยตัวชี้วัดในประเด็นท่ีมีคะแนนต่ําสุดไดแก การ

แกไขปญหาการทุจริต ซ่ึงสวนทางกับภาพรวมของประเทศท่ีทําคะแนนได

สูงสุดจากเครื่องมือดังกลาว สะทอนวา “องคการยังมีจุดออนในเรื่อง การ

สรางการรับรู ทัศนคติ ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (พนักงาน) และเปน

กลุมท่ีจะยังตองใหความสําคัญมากยิ่งข้ึน และตองแสวงหาแนวทางในการ

ปรั บปรุ ง ทัศนคติ  (Attitude) นอก เหนื อจ ากคว ามรู ค ว าม เข า ใ จ

(Knowledge) อยางเรงดวน”

• เพ่ิม Tone at the Top /การตระหนักถึงความสําคัญ และการใหการ

สนับสนุนในเรื่อง ITA จากผูบริหารทุกระดับ อาทิ การสื่อสารกับพนักงาน

อยางสมํ่าเสมอ 

• บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภายในตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

เกณฑ ITA ท้ังหมด เพ่ือยกระดับผลการประเมิน อาทิ กิจกรรม

ปรับเปลี่ยน “ทัศนคติ”  ท่ีตอเนื่องตลอดท้ังป การบรรจุเปน KPI

องคกร/ระดับบุคคล

• ฝ.บริหารความเสี่ยง, ผูบริหาร

ทุกระดับ, ส.ทรัพยากรมนุษย, 

ส .สื่อสารฯ และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ

เครื่องมือท่ีมีผลการประเมินสูงสุด คือ แบบวัดการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ (OIT) สะทอนจุดแข็งในเรื่องการบริหารจัดการขอมูลและการ

นําขอมูลเผยแพรตอสาธารณะชน ซ่ึงสวนทางกับภาพรวมของประเทศท่ีมี

ผลการประเมินในเครื่องมือ OIT นี้นอยสุด “แตก็เปนสวนท่ีองคการยังคง

ตองพยายามพัฒนาใหไดครบถวนตามเกณฑ” เพ่ือตอกย้ําความเชื่อม่ันและ

ภาพลักษณดานความโปรงใส ซ่ึงถือเปนคานิยมหลักขององคการสื่อ

สาธารณะ

• แลกเปล่ียนเรียนรู เรียนลัด จากหนวยงานท่ีเปน Best Practice อาทิ 

เยี่ยมชมงาน บรรยาย เว็บไซต

• ติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผูประเมินอยางใกลชิด เพ่ือตีโจทยใน

เกณฑการประเมินได  อยางถูกตอง ตรงประเด็น ลดโอกาสผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดข้ึน

• ฝ.บริหารความเสี่ยง , ส.สื่อใหม, 

ทุกหนวยงาน 

ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 



สื่อสารภายใน กับ ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือรับทราบผลการวิเคราะห และดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

(Feedback Report) ที่ไดจาก ป.ป.ช. ในภาพรวม โดยเนนการใหความสําคัญจากผูบริหารระดับสงู (Tone at the Top)

บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ภายในที่เกี่ยวของ เพ่ือเกิดพลังเสริม (Synergy) และสรางผลกระทบ (Impact) ไดในวงกวาง

24

แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ

ติดตามรายงานผลความคืบหนาการดําเนนิการ ผานที่ประชุมผูบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือมอบ

ขอเสนอแนะ 

ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 
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มาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ส.ส.ท. ประจำป 2564  
 

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. สะทอนผลการประเมิน ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ตอ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือการบรรลุเปาหมายคะแนน และ   

ปลดล็อคขอจำกัด 

 

            

รอยละความสำเรจ็ของ

การดำเนินการตามแผน 

100 ฝ.บริหาร

ความเสีย่ง, 

กรรมการฯ, 

ผูบริหาร และ

พนักงาน 

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 

 

            

การใหความสำคัญของ

ผูบริหารระดับสูง 

มีการสื่อสารใน

วาระ/ การ

ประชุมสำคัญๆ 

ฝ.บริหาร

ความเสีย่ง,

ผูบริหารทุก

ระดับ, ส.

ทรัพยากร

มนุษย, ส.

สื่อสารฯ และ

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เปาหมาย 

 

ผูรับผิดชอบ 2563 2564 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภายในตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเกณฑ ITA 

ท้ังหมด เพ่ือยกระดับผลการประเมิน อาทิ กิจกรรมปรับเปลี่ยน “ทัศนคติ”  

ท่ีตอเนื่องตลอดท้ังป การบรรจุเปน KPI องคกร/ระดับบุคคล 

 

            

รอยละความสำเรจ็ของ

การดำเนินการตามแผน 

100 ฝ.บริหาร

ความเสีย่ง,

ผูบริหารทุก

ระดับ, ส.

ทรัพยากร

มนุษย, ส.

สื่อสารฯ และ

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 

    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 

 
            

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู เรียนลัด จากหนวยงานท่ีเปน Best Practice อาทิ เย่ียม

ชมงาน บรรยาย เว็บไซต 

 
            

การเยี่ยมชมงาน 1 ครั้ง ฝ.บริหาร

ความเสีย่งฯ 

5. ติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผูประเมินอยางใกลชิด เพ่ือตีโจทยใน

เกณฑการประเมินได  อยางถูกตอง ตรงประเด็น ลดโอกาสผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

 

            

รอยละความสำเรจ็ของ

การดำเนินการตามแผน 

100 ฝ.บริหาร

ความเสีย่งฯ, 

ส.สื่อใหม, ทุก

หนวยงาน 5.1 ติดตามความเคลื่อนไหวขอมลู ป.ป.ช. เก่ียวกับ ITA และสื่อสารกรรมการ 

ผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
            

5.2 สื่อสารหนวยงานท่ียังตองปรบัปรุงการดำเนินการในสวนของ OIT        

(ท้ัง เพ่ือปด GAP ป 63 และสอดคลองเกณฑในป 64)  

 
            

 หมายเหตุ : แนวทางการกำกับติดตามเพ่ือรายงานผลและนำไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย การรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และ/หรือ การรายงานตอท่ีประชุม

ผูบริหารระดับสำนัก เพ่ือเปนกลไกใหสามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  
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