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การด าเนินการตามมาตรการขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ส.ท. ประจ าปีบัญชี 2563  
 

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
 

ความคืบหน้า 
ผลงวด 6 เดือน ปี 63  

2562 2563 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพฯ สื่อสารผู้บริหารระดับสูง กรรมการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
(Feedback Report) ที่ได้จาก ป.ป.ช. ในภาพรวม 

 
            

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการ
ตามแผน 

100 แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ในปี 62 
มีการวิเคราะห์ GAP สื่อสารผลทั้ง
ภายในและภายนอกผ่านเว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ ของ ส.ส.ท. 
จัดท ามาตรการปรับปรุง และในป ี
2563  มีการรายงานผลตาม
มาตรการต่อคณะกรรมการธรร
มาภิบาลฯ และ/ หรือผู้บริหาร 
เพื่อเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนให้
บรรลเุป้าหมาย 

1.1 วิเคราะห์ GAP จากคะแนนปี 63              
1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธผ์ลคะแนน               
1.3 จัดท ามาตรการปรับปรุง              
1.4 ติดตามผลการปรับปรุง (ปี 64)  
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า 

ผลงวด 6 เดือน ปี 63  
2562 2563 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2. เน้นให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมที่ดี เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการควบคุมที่มองไม่เห็น (Soft Controls) อย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะการให้ความส าคญัจากผู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top) ผ่าน
รูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การสือ่สารในการประชุม Town Hall การปฏิบัติ
ตนเป็นต้นแบบ/แบบอย่างท่ีดีของผู้น าองค์การ (Role Model) เป็นต้น  

 

            

ระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
งาน CG Day 

ไม่น้อย
กว่า  ร้อย
ละ 70  

1. ผลส ารวจความรู้ความเข้าใจ 
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84 (จากการ
เดินสายส านักต่างๆ เพื่อเชิญชวน
เล่นเกมตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับ CG) 
2. การกล่าวสุนทรพจน์
ผู้อ านวยการทีส่ื่อสารผลประเมิน 
ITA และเน้นให้เห็นถึงการให้
ความส าคญัของธรรมาภิบาล
องค์การ ในวันครบรอบจัดตั้ง
องค์การ, การจัดบอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้เรื่อง CG โดยมีเนื้อหาใน
ส่วนท่ีเป็นทัศนะจากผู้บริหาร
สูงสุด และกรรมการธรรมาภิบาลฯ 
การสื่อสารในการประชุม Town 
Hall รวมทั้งการปฏิบัตตินเป็น
ต้นแบบ/แบบอย่างที่ดีของผู้น า
องค์การ (Role Model)  

3. การติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผู้ประเมินอย่างใกลช้ิด และศึกษา
แนวทางจากหน่วยงานที่เป็น Best Practice โดยเฉพาะในส่วนของ OIT ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีสามารถควบคุมเองได้มากสดุ เพื่อลดดลุยพินิจและการตีความ  

 

            

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการ
ตามแผน 

100 แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงท่ี ป.ป.ช. จัดขึ้นทุก
ครั้งและติดตามข่าวสารผา่นไลน์ 
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 
ความคืบหน้า 

ผลงวด 6 เดือน ปี 63  
2562 2563 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3.1 ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมลู ป.ป.ช. เกี่ยวกับ ITA และสื่อสารกรรมการ 
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
            

ITAS ของ ป.ป.ช. และสื่อสาร
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุง และเตรียม
ความพร้อมเอกสาร หลักฐาน OIT 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.2 สื่อสารหน่วยงานท่ียังต้องปรบัปรุงการด าเนินการในส่วนของ OIT (ท้ัง 
เพื่อปิด GAP ปี 62 และสอดคล้องเกณฑ์ในปี 63)  

 
            

4. สื่อสาร ท าความเข้าใจและให้ค าปรึกษาเกณฑ์ ITA ปี 63ในส่วน IIT และ 
EIT แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
            

การจัดประชุม
ช้ีแจงท าความ
เข้าใจฯ 

1 ครั้ง แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน  

4.1 จัดประชุมช้ีแจงเพื่อท าความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน และผู้มสีว่นได้เสีย
ภายนอก เกี่ยวกับข้อมูลและการด าเนินการ ของ ส.ส.ท. ที่เกี่ยวข้องในแบบ
วัดการรับรู ้

 
            

  


