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การดำเนินการตามมาตรการขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ส.ท. ประจำปี 2565 

 

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 

ความคืบหน้า 
ผลงวด 3 เดือน ปี 65 

2564 2565 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. สะท้อนผลการประเมิน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ต่อ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายคะแนน และ   
ปลดล็อคข้อจำกัด 

 
            

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินการ
ตามแผน 

100 แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ชว่ง 3 
เดือน โดยในปี 64-65 มกีาร
วิเคราะห์ GAP สื่อสารผลทั้ง
ภายในและภายนอกผ่านเว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ ของ ส.ส.ท. 
จัดทำมาตรการปรับปรุง และในปี 
2565 มีการรายงานผลตาม
มาตรการต่อคณะกรรมการธรร
มาภิบาลฯ และ/ หรือผู้บริหาร 
เพื่อเป็นกลไกช่วยขับเคลื่อนให้
บรรลุเป้าหมาย 

1.1 วิเคราะห์ GAP จากคะแนนปี 64              
1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธผ์ลคะแนน               
1.3 จัดทำมาตรการปรับปรุง              
1.4 ติดตามผลการปรับปรุง (ปี 65)  
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 

ความคืบหน้า 
ผลงวด 3 เดือน ปี 65 

2564 2565 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

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  

 

            

การให้
ความสำคญั
ของผู้บริหาร
ระดับสูง 

มีการจัดทำ
คลิปวีดี
ทัศน์ จาก 
ผอ.ส.ส.ท.
ในหัวข้อ 
ITA การ
สื่อสารใน
วาระ/ การ
ประชุม
สำคัญๆ 

แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ชว่ง 3 
เดือน โดยผู้บริหารสูงสุดมีการ
สื่อสารในการประชุมผู้บริหาร
ระดับสำนัก เพือ่เน้นย้ำถึง
ความสำคัญ และกำชบัให้ผู้บริหาร
ระดับสำนัก สื่อสารพนักงานใน
สังกัดด้วย  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำคลิปวีดี
ทัศน์สัมภาษณ์ ผอ.ส.ส.ท. ใน
หัวข้อ การประเมิน ITA และการ
นำเสนอในวารสารนกส่องรู้ด้วย
รูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพือ่ให้ทุก
ฝ่ายร่วมรับรู้และเขา้ใจถึง
ความสำคัญของผลการประเมิน 
ITA ดังกล่าว ที่จะชว่ยสะท้อน
ความโปร่งใสขององค์การ และ
เพื่อให้ทราบถึงทิศทาง นโยบาย 
และเป้าหมายจากผู้บริหารสูงสุด
ขององค์การ เพื่อร่วมผลักดันการ
ดำเนินงานสำหรับปี 2565 
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 

ความคืบหน้า 
ผลงวด 3 เดือน ปี 65 

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 

 

            

แผนแม่บท
ธรรมาภิบาล 
ปี 65-68  

เชื่อมโยง
กับ Pain 
Point ผล
ประเมิน 
ITA ปี 64 

แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ชว่ง 3 
เดือน โดยได้มีการทำ Mapping 
เพื่อเช่ือมโยง Pain Point เข้ากบั
แผนธรรมาภิบาล ป ี65 และสอบ
ทานความครบถ้วนกับแผนต่างๆที่
สำคัญขององค์กร อาทิ แผน
บริหารกิจการ 65 รวมทั้งงาน
ประจำของแต่ละหน่วยงาน  

4. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ ITA 
ทั้งหมด เพ่ือรักษาระดับผลการประเมิน  

 
            

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินการ
ตามแผน 

100 แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน โดย
ฝ่ายบริหารความเส่ียง ได้ทำการ
ตอบข้อสงสัยและเป็นผู้
ประสานงานกับ ป.ป.ช. เพื่อ
สอบถามประเด็นที่เป็นข้อสงสัย 
โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจา้ของ
ข้อมูล OIT อยู่ระหว่างจัดเตรียม
ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำลงระบบ
ITAS ได้ทันและครบถ้วนตาม
องค์ประกอบที่ระบภุายในกำหนด
เดือนเมษายน และอยู่ระหวา่ง
ดำเนินการทดสอบความรู ้ITA 
ด้วยการทดลองทำแบบประเมิน 
ซ่ึงคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้
ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด 

    4.1 ร่วมศึกษา ทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA ปี 65 และชี้แจงตอบ
ประเด็นข้อสงสัย แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 
            

    4.2 จัดการทดสอบความรูเ้กี่ยวกับ ITA ด้วยการทดลองทำแบบประเมิน  
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รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 

 

ความคืบหน้า 
ผลงวด 3 เดือน ปี 65 

2564 2565 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

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

 

            

จำนวน
เว็บไซต์ทีเ่ข้า
ชม
(หน่วยงาน
ระดับ AA) 

2  แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ชว่ง 3 
เดือน โดยได้มีการเยีย่มชมเว็บไซต์
ของหน่วยงานที่มีผลการ
ดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม AA ใน
กลุ่มกองทุนและหนว่ยงานของรัฐ
อื่นๆ ได้แก่ กบข. และกสทช.   

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

 
            

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินการ
ตามแผน 

100 แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ชว่ง 3 
เดือน เข้าร่วมประชุมชี้แจงที่ 
ป.ป.ช. จัดขึ้นทุกครั้งและติดตาม
ข่าวสารผ่านไลน์ ITAS ของ 
ป.ป.ช. ไลน์กลุ่ม ITA และสื่อสาร 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการปรับปรุง และ
เตรียมความพร้อมเอกสาร 
หลักฐาน OIT  

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

 
            

6.2 สื่อสารหน่วยงานท่ียังต้องปรบัปรุงการดำเนินการในส่วนของ OIT         
    (เพื่อปิด GAP เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ปี 65)  

 
            

 

 

 

 

  
 


