
การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ ส.ส.ท. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประเด็นที่ต้องพัฒนา และข้อเสนอแนะ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 1
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ผลคะแนน 
การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั  (ITA) 

ของ ส.ส.ท. ปี ๒๕๖๔ 

: Finding & Recommendation
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* ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน
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ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 

ผลการประเมินของ ส.ส.ท. ในช่วงปี 2562-2564
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คะแนน
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10

รางวัล ITA Awards : 4 ประเภท

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 



ตัวช้ีวัด คะแนน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ

การปฏิบัติหน้าที่ 

รวม 

IIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน) 30%

91

92

92

94

ตัวชี้วัด คะแนน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

คุณภาพการด าเนินงาน 

รวม

EIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก) 30%

91

92

94

OIT
(การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 40%

ตัวชี้วัด คะแนน

การป้องกันการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล

รวม 

100

93

92

100

100

การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

96

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 11

ปี 63=80

ปี 63=89

ปี 63=90



การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ

การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน)

91

92

92

94

96

95

94

92

90

89

88

I26 การทบทวนนโยบาย จัดท าแผนป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

I25 การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด

I28 กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต

I29 การน าผลตรวจสอบภายใน ภายนอกไป
ปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริต

I30 การสร้างความเชื่อม่ันในการร้องเรียน เมื่อ
พบเห็นการทุจริต

I27 การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อค าถาม คะแนน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 12



การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

98

97

91

90

90

87

I22 พฤติกรรมการน าทรัพย์สินไปใช้โดยไม่ขอ
อนุญาตของบุคคลภายนอก

I19 พฤติกรรมในการน าทรัพย์สินราชการไปเป็น
ของตนเองหรือให้ผู้อ่ืน

I21 พฤติกรรมบุคลากรในการขอยืมทรัพย์สินโดย
ขออนุญาต

I24 การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

I23 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ราชการที่ชัดเจนสะดวก

ข้อค าถาม คะแนน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 13

ตัวช้ีวัด คะแนน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ

การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน)

91

92

92

94

96



การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

96

95

93

93

89

86

I9 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง

I10 การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา

I8 ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์

I11 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ที่โปร่งใส

I12 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้

I7 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส

ข้อค าถาม คะแนน
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ตัวช้ีวัด คะแนน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ

การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน)

91

92

92

94

96



การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

96

99

98

95

92

89

89

I17 การสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเสี่ยงต่อ
การทุจริต

I16 การสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว

I18 กระบวนการบริหารงานบุคคลที่เกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ซื้อขายต าแหน่ง เอื้อ…

I13 การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม

I14 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพงาน

I15 การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
อย่างไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อค าถาม คะแนน
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ตัวช้ีวัด คะแนน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ

การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน)

91

92

92

94

96



การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

100

100

99

93

92

92

I4 พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนๆ จากผู้มาติดต่อ

I5 พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนๆ ในช่วงเทศกาลฯ นอกเหนือการรับโดยธรรมจรรยา

I6 การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี และคาดหวังการตอบแทนในอนาคต …

I1 การปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน โดยยึด
หลักโปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด

I3 การปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถ พร้อม
รับผิดชอบ

I2 การปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อทั่วไป หรือที่รู้จักกันอย่าง
เท่าเทียมกัน

ข้อค าถาม คะแนน
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ตัวช้ีวัด คะแนน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ

การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน)

91

92

92

94

96



การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

EIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก)

ตัวช้ีวัด คะแนน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

คุณภาพการด าเนินงาน 

91

92

94

96

95

91

90

80

E8 การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังค าติชม หรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ

E10 การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน

E7 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ครบถ้วน และ

เป็นปัจจุบัน

E9 การชี้แจงกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน

ข้อค าถาม คะแนน
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การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

98

94

91

91

85

E13 การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว

E15 การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น

E12 การปรับปรุงกระบวนการท างาน วิธีการ ขั้นตอน
การด าเนินงานให้ดีขึ้น

E11 การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่

E14 กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

ข้อค าถาม คะแนน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 18

EIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก)

ตัวช้ีวัด คะแนน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

คุณภาพการด าเนินงาน 

91

92

94



การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

99

93

93

93

92

E4 การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้บริการ

E3 การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง 
บิดเบือน

E5 การบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม…

E2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการกับท่านและผู้มาติดต่อ
คนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมกัน

E1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดย
ยึดหลักโปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด

ข้อค าถาม คะแนน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 19

EIT
(การรับรู้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก)

ตัวช้ีวัด คะแนน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

คุณภาพการด าเนินงาน 

91

92

94
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การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

OIT
(การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ตัวชี้วัด คะแนน

การป้องกันการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล

100

ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

2 ตัวช้ีวัดย่อย (10 ข้อมูล) คะแนน

1. การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
(เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต)

100

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
(มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน)

100

100
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การวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

OIT
(การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) คะแนน

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
(ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฎิสัมพันธ์ข้อมูล)

100

2. การบริหารงาน 
(แผนด าเนินงาน การปฎิบัติงาน และการให้บริการ)

100

3. การบริหารเงินงบประมาณ 
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง /การจัดหาพัสดุ)

100

4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

100

5. การส่งเสริมความโปร่งใส 
(การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

100

ตัวชี้วัด คะแนน

การป้องกันการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล

100 

100



ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 

ข้อค้นพบ :
o ผลคะแนน ITA ปี 64 ของ ส.ส.ท. ที่ 95.58 คะแนน ถือเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 บรรลุเป้าหมายท้าทายที่ตั้งไว้ที่    

95 คะแนน จากปีก่อนที่ 86.33 คะแนน และสามารถยกระดับจาก A สู่ระดับ AA
o สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงที่ดีขึ้น ใน 2 ส่วน ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) (เต็ม 100 จาก 90 คะแนน) 

และการรับรู้ของบุคลากรภายใน (IIT) (93 จาก 80 คะแนน) ขณะที่การรับรู้ของบุคคลภายนอก (EIT) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (92 
จาก 89 คะแนน) และยังไม่ผ่านในประเด็นการชี้แจงกรณีมีข้อสงสัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร

o เมื่อเทียบกับภาพรวมประเทศ พบว่า ดีกว่าในทุกตัวช้ีวัด จากปีก่อนที่เคยด้อยกว่าในส่วนของเครื่องมือวัดการรับรู้ของ
บุคลากรภายใน (IIT) ในทุกตัวชี้วัด และเมื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่า เป็นส่วนที่ท าได้ดีสุด     
ขณะทีร่ะบบยังคงท าคะแนนในสว่นนีไ้ด้น้อยสุด 

ข้อเสนอแนะ :
แม้คะแนนจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในการเตรียมการเพื่อรักษาระดับหรือเพิ่มระดับคะแนนให้ดยีิ่งขึ้น พบว่า ยังคงมีประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ ดังนี้

o สะท้อนผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

o ตอกย้ า Tone at the Top หรือการตระหนักถึงความส าคัญในการให้การสนับสนุนในเรื่อง ITA จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

o บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในต่างๆ เพื่อสร้างพลังในการร่วมแก้ไขประเด็นที่พบว่ายังมีโอกาสในการปรับปรุง ตลอดจนติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ

o แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนลัด จากหน่วยงานท่ีเป็น Best Practice 

o ติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผู้ประเมินอย่างใกล้ชิด เพื่อตีโจทย์ในเกณฑ์การประเมินได้ อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
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1. จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน

1. การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ทั้งในส่วนของบุคลากรภายใน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยมีระดับ
คะแนนที่ 93 และ 92 คะแนนตามล่าดับ และยังต่่ากว่าเกณฑ์ 95 คะแนน 
เกือบทุกตัวชี้วัด (I1-4 และ E1-3) ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (I5)

• สะท้อนผลการประเมิน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ต่อ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือให้เข้าใจถึงจุดอ่อน หรือตัวชี้วัดที่
ยังต้องปรับปรุง (ต่่ากว่า 95 คะแนน) เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด่าเนินการยกระดับคะแนนในส่วนดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมายที่
บรรลุได้ง่าย (Low Hanging Fruit) ควรหยิบยกมาด่าเนินการก่อน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคะแนน และปลดล็อคข้อจ่ากัด 
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การวิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ

• ฝ.บริหารความเสี่ยง, กรรมการฯ
, ผู้บริหาร และพนักงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 

2. ผลประเมิน ITA ในส่วนที่เป็น Pain Point อาจยังไม่ถูกน ามาบูรณา
การเชื่อมโยงเข้ากับแผนส าคัญต่างๆ ขององค์กร อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะแผนงานด้านธรรมาภิบาล 

• วิเคราะห์ Pain Point ผลประเมิน ITA ปี 64 เพ่ือบูรณาการเข้ากับแผน
แม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. 2565-2568 
และแผนงาน ปี พ.ศ. 2565

• คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ , 
ฝ.บริหารความเสี่ยง



2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
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การวิเคราะห์จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ

1. การสร้างพลังในการขับเคลื่อนงาน ITA และการเห็นถึงความส าคัญ
ของบุคลากร ยังเป็นเรื่องท่ีต้องเน้นย้ าต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความส่าคัญอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารสูงสุด และการท่างานแบบไม่แยก
ส่วนเพื่อรวมพลัง

• เพิ่ม Tone at the Top /การตระหนักถึงความส่าคัญ และการให้การ
สนับสนุนในเรื่อง ITA จากผู้บริหารทุกระดับ อาทิ การสื่อสารจาก
ผู้บริหารสูงสุด 

• บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
เกณฑ์ ITA ทั้งหมด เพ่ือรักษาระดับผลการประเมิน โดยเฉพาะในส่วน 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

• ฝ.บริหารความเสี่ยง, ผู้บริหาร
ทุกระดับ, ส.ทรัพยากรมนุษย,์ 
ฝ.สื่อสารฯ และทุกหน่วยงาน

2. การประสานงานกับเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกท่ีส าคัญ อาทิ 
ผู้ประเมิน หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เป็น Best Practice อาจยังต้อง
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนลัด จากหน่วยงานที่เป็น Best Practice อาทิ 
เยี่ยมชมงาน บรรยาย เว็บไซต์

• ติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผู้ประเมินอย่างใกล้ชิด เพ่ือตีโจทย์
ในเกณฑ์การประเมินได้  อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ลดโอกาสผิดพลาด
ที่อาจเกิดข้ึน

• ฝ.บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 



สื่อสารภายใน กับ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบผลการวิเคราะห์ และด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
(Feedback Report) ที่ได้จาก ป.ป.ช. ในภาพรวม โดยเน้นการให้ความส าคัญจากผู้บริหารระดับสงู (Tone at the Top)

บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ ภายในที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดพลังเสริม (Synergy) และสร้างผลกระทบ (Impact) ได้ในวงกว้าง
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แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ติดตามรายงานผลความคืบหน้าการด าเนนิการ ผ่านที่ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือมอบ
ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการขับเคลือ่นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ส.ท. 
ประจำปี 2565 



  มาตรการขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ส.ท. ป ี2565  

2 

 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ส.ท. ประจำปี 2565 ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
 

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. สะท้อนผลการประเมิน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ต่อ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายคะแนน และ   
ปลดล็อคข้อจำกัด 

 
            

ร้อยละความสำเรจ็ของ
การดำเนินการตามแผน 

100 ฝ.บริหาร
ความเสีย่ง, 
กรรมการฯ, 
ผู้บริหาร และ
พนักงาน 

1.1 วิเคราะห์ GAP จากคะแนนปี 64              
1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธผ์ลคะแนน               
1.3 จัดทำมาตรการปรับปรุง              
1.4 ติดตามผลการปรับปรุง (ปี 65)              

2. เพ่ิม Tone at the Top /การตระหนักถึงความสำคัญ และการสนับสนุนใน
เร่ือง ITA จากผู้บริหารทุกระดับ อาทิ การสื่อสารจากผูบ้ริหารสูงสดุ อย่าง
สม่ำเสมอ ในการประชุมระดับสำนัก และ การจดัทำคลิปวดีีทัศน์สมัภาษณ์ ผอ.
ส.ส.ท. ในหัวข้อ การประเมิน ITA  

 

            

การให้ความสำคัญของ
ผู้บริหารระดับสูง 

มีการจัดทำ
คลิปวีดีทัศน์ 
จาก ผอ.ส.ส.ท.
ในหัวข้อ ITA 
การสื่อสารใน
วาระ/ การ
ประชุมสำคัญๆ 

ฝ.บริหาร
ความเสีย่ง,
ผู้บริหารทุก
ระดับ, ส.
ทรัพยากร
มนุษย,์ ฝ.
สื่อสารฯ และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 



  มาตรการขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ส.ท. ป ี2565  
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3. วิเคราะห์ Pain Point ผลประเมิน ITA ปี 64 เพ่ือบูรณาการเข้ากับแผน
แม่บทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี พ.ศ. 2565-2568 และ
แผนงาน ปี พ.ศ. 2565 

 

            

แผนแม่บทธรรมาภบิาล 
ปี 65-68  

เชื่อมโยงกับ 
Pain Point ผล
ประเมิน ITA ปี 
64 

คณะกรรมกา
รธรรมาภิ
บาลฯ, ฝ.
บริหารความ
เสี่ยง 

4. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ ITA 
ทั้งหมด เพ่ือรักษาระดับผลการประเมิน  

 
            

ร้อยละความสำเรจ็ของ
การดำเนินการตามแผน 

100 ฝ.บริหาร
ความเสีย่ง, 
ทุกหน่วยงาน     4.1 ร่วมศึกษา ทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 65 และชี้แจงตอบ

ประเด็นข้อสงสัย แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 

            

    4.2 จัดการทดสอบความรูเ้กี่ยวกับ ITA ด้วยการทดลองทำแบบประเมิน              

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนลัด จากหน่วยงานที่เป็น Best Practice อาทิ เยี่ยม
ชมเว็บไซต์ และสอบถามในไลน์ ITA  

 
            

จำนวนเว็บไซต์ที่เข้าชม
(หน่วยงานระดับ AA) 

2  ฝ.บริหาร
ความเสีย่งฯ 

6. ติดตามประสานงานกับ ป.ป.ช. และผู้ประเมินอย่างใกลช้ิด เพ่ือตีโจทย์ใน
เกณฑ์การประเมินได้  อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ลดโอกาสผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น 

 
            

ร้อยละความสำเรจ็ของ
การดำเนินการตามแผน 

100 ฝ.บริหาร
ความเสีย่งฯ, 
ส.สื่อใหม่, ทุก
หน่วยงาน 6.1 ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมลู ป.ป.ช. เกี่ยวกับ ITA และสื่อสารกรรมการ 

ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

            

6.2 สื่อสารหน่วยงานท่ียังต้องปรบัปรุงการดำเนินการในส่วนของ OIT         
    (เพื่อปิด GAP เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ปี 65)  

 
            



  มาตรการขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ส.ท. ป ี2565  
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 หมายเหตุ : แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และให้รองผู้อำนวยการ 
ส.ส.ท. ด้านบริหาร เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ โดยมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และ/หรือ การรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสำนัก ทีมี่ผู้อำนวยการ 
ส.ส.ท. เป็นประธาน เพ่ือเป็นกลไกให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  


