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รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินการของ บมจ.ทีโอท ี
ปี พ.ศ. 2562 

*************************** 
คาํนาํ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจาํปี พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุง่หวงัใหห้น่วยงานภาครฐัไดร้บัทราบ
ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําขอ้มลูผลการประเมิน รวมทงัขอ้เสนอแนะไปปรบัใช ้
ในการพฒันาและยกระดบัการดาํเนินงานของหน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานภาครฐัในการขบัเคลือนมาตรการเชิงบวกดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต รวมทงัสะทอ้นถึง
ความตงัใจของหน่วยงานในการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ใหเ้ป็นทีประจกัษ์ต่อสาธารณะ  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
ฉบบันี ประกอบดว้ยผลคะแนนจากตวัชวีดัทัง 10 ตวัชีวดั ไดแ้ก่ (1) การปฏิบัติหน้าที (2) การใชง้บประมาณ 
(3) การใชอ้าํนาจ (4) การใชท้รพัยส์นิของราชการ (5) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาํเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสือสาร (8) การปรบัปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผยขอ้มูล และ (10) การป้องกนั
การทุจริต  โดยประเมินจากการรับรูข้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) การรบัรูข้องผูร้บับริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) และการเผยแพร่ขอ้มลูทีเป็นปัจจุบันบนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึงผลคะแนนการประเมินครงันีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมี
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานในรอบปี พ.ศ. 2562  

บมจ.ทีโอที หวงัเป็นอย่างยงิว่าการเขา้ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนี จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ร่วมกนัขบัเคลือนการดาํเนินงานภาครฐัภายใตก้รอบธรรมาภิบาล และประการสาํคญัคือการผลกัดนักลไกในการ
ป้องกนัการทุจริตของประเทศ ซึงจะสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์เชิงบวกใหก้บัหน่วยงานภาครฐั และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหม้ีอนัดับและผล
คะแนนทีดียงิขนึต่อไป  

 

ฝ่ายคุณภาพองคก์ร  
มกราคม 2563 
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1. หลกัการและเหตุผล  
สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพ้ัฒนา

เครืองมือการประเมินเชิงบวกเพือเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริต และเป็นกลไกในการสรา้งความตระหนักให้
หน่วยงานภาครฐัมีการดําเนินงานอยา่งโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใชช้ือวา่ “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ไดถู้กกาํหนดเป็นกลยุทธที์สาํคญัของ
ยุทธศาสตรช์าติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึงถือเป็นการ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัใหเ้ป็น “มาตรการ
ป้องกนัการทุจริตเชิงรุก” ทีหน่วยงานภาครฐัทวัประเทศจะตอ้งดาํเนินการ โดยมุ่งหวงัใหห้น่วยงานภาครฐัทีเขา้
รบัการประเมินไดร้บัทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาํเนินงานของหน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของ บมจ.ทีโอท ี
 บมจ.ทีโอที มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานฯ ที 87.88 อยูร่ะดับ 
A (85.00 - 94.99)  หากแยกตามวธีิการประเมินจะพบวา่ คะแนนจากการประเมินโดย IIT อยูใ่นระดบัดีมาก 
(Very good) คะแนนจากการประเมินโดยวธีิ EIT อยูใ่นระดบัพอใช ้(Fair) และคะแนนจากการประเมิน OIT อยูใ่น
ระดบัยอดเยยีม (Excellence) โดยรายละเอียดและคาํอธิบายผลคะแนนสรุปไดด้งัตาราง 

วธีิประเมิน IIT : ประเมินการรบัรูข้องผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียภายในทีมีต่อหน่วยงานตนเอง 
 

ขอบเขตการประเมิน ผลการประเมิน 
ตวัชีวดัที 1 การปฏิบตัหินา้ที 
ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ขนัตอน ระยะเวลาทีกําหนด ใหบ้ริการอย่างเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏบิติั ปฏบิตัิงานอยา่งมุ่งมนั มีความรับผิดชอบ 
และไมร่บัหรือใหส้นิบน 

ระดบัคะแนน 95.23 
บุคลากรส่วนใหญ่เชือมันว่ามีการดําเนินงานทีโปร่งใส
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใหค้วามสําคัญกับ
การดาํเนินงานทีมุง่ประโยชน์สาธารณะ บคุลากรส่วนใหญ่
ไม่มีพฤติกรรมเรียกรับเงิน หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์
อืน ทีถือเป็นความเสยีงต่อการรับสนิบน 

ตวัชีวดัที 2 การใชง้บประมาณ 
มีการจดัทาํแผนการใชจ่้ายงบประมาณและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ใชง้บประมาณอย่างคุม้ค่า ไม่มีการเบิกจ่ายที
เป็นเท็จ และบุคลากรในหน่วยงานสามารถตรวจสอบ 
(สอบถาม ทกัทว้ง รอ้งเรียน) การใชง้บประมาณได ้

ระดบัคะแนน 91.35 
มีกระบวนการจัดทํางบประมาณทีโปร่งใส ใช้จ่าย
งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ปัญหาการใชจ้่ายงบประมาณเพือประโยชน์พวกพอ้งน้อย
มาก 

ตวัชีวดัที 3 การใชอ้าํนาจ 
ประเมินการ ใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาในการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้
สิท ธิประโยช น์  เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ทีกําหนด 

ระดบัคะแนน 89.30 
ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งทีดีในการใชอ้าํนาจทีเป็นธรรม 
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ขอบเขตการประเมิน ผลการประเมิน 
กระบวนการบริหารงานบุคคลไม่มีการแทรกแซงหรือเออื
ประโยชน์ใหก้ลุ่มพวกพอ้ง 
ตวัชีวดัที 4 การใชท้รพัยส์ินของราชการ 
ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในการนําทรัพยส์ินของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเอง หน่วยงานมีแนวปฏิบติัการ
ยืมใชท้รัพย์สินโดยมีขนัตอนทีสะดวก และเผยแพร่ให้
บุคลากรทราบเพอืถือปฏิบติั  มกีารกาํกบัดูแลตรวจสอบ
การใชท้รพัยส์ิน 

ระดบัคะแนน 87.00 
การประเมินในประเด็น “ขนัตอนการขออนุญาตเพือยืม
ทรพัยส์ินของทางราชการไปใชใ้นหน่วยงานมีความสะดวก
เพียงใด” ไดค้ะแนนอยู่ที 69.29  สะทอ้นว่าบุคลากรมี
ความเห็นว่าขันตอนการยืมใชท้รัพย์สินไม่ค่อยมีความ
สะดวกในการปฏบิติั ซึงหน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบติัฯ 
และสือสารใหบุ้คลากรรับทราบและเขา้ใจเพือถือปฏิบตัิได้
อยา่งมีประสิทธิผล 

ตวัชีวดัที 5 การแกไ้ขปัญหาการทจุริต 
ประเมินการใหค้วามสําคัญของผูบ้ริหารสูงสุดในการ
ต่อตา้นการทุจริต มีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการการ
ทุจริต จัดทาํแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
สามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรมีความเชือมันต่อกระบวนการจัดการเรือง
รอ้งเรียนการทุจริต มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการ
ทุจ ริ ตและ นํ า ผล กา รตรวจ สอบนั นมาปรับป รุ ง
กระบวนการทาํงานเพอืป้องกนัการทุจริต 

ระดบัคะแนน 87.82 
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความมุ่งมนัของผูบ้ริหาร
ระดับสูงเป็นปัจจัยสําคัญ ผลักดันใหเ้กิดการสร้างกลไก
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตทีมีประสิทธิภาพ  
แต่ควรมีการทบทวนกระบวนการสอบสวนและลงโทษทาง
วินัยเพอืใหเ้กิดประสิทธิผลในการป้องปรามการทุจริตได ้

 

วิธีประเมิน EIT : ประเมินการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียภายนอกทีมต่ีอ บมจ.ทีโอที 
 

ขอบเขตการประเมิน ผลการประเมิน 
ตวัชีวดัที 6 คณุภาพการดาํเนินงาน 
ประเมินในประเด็นบุคลากรของ ทีโอที ปฏิบัติหน้าที/
ใหบ้ริการเป็นไปตามมาตรฐานการใหบ้ริการ ขนัตอน 
ระยะเวลาทีกําหนด ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข ้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือน  และประเมินการบริหารและ
ดําเนินงานในภาพรวมขององค์กรทีมุ่งประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ระดบัคะแนน 75.15 
ผูร้บับริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความเชือมนัในระดับทีไม่
สูงมากนักต่อคุณภาพการดําเนินงานของ ทีโอที ว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานการใหบ้ริการ  และต่อการดําเนินงานที
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 

ตวัชีวดัที 7 ประสิทธิภาพการสือสาร 
เป็นการประเมินการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก
ต่อประสิทธิภาพการสือสารเกียวกับ การเผยแพร่ขอ้มูล
ผ่านช่องทางทีหลากหลาย เขา้ถึงง่าย  ขอ้มูลทีเผยแพร่มี
ความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน มีการชีแจงในกรณีที
สาธารณชนมีขอ้กังวลสงสัยอย่างชัดเจนและทันกาล  

ระดบัคะแนน 72.69 
แมมี้การวางระบบการสือสาร แต่ข่าวสารทีสือยังไม่เป็น
ปัจจุบนัมากนัก และควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือขอ้มูลที
สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชัดเจน  นอกจากนียงัมีผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบเป็นจํานวนไม่น้อยทีไม่
ทราบถึงช่องทางการรอ้งเรียนการทุจริต   
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ขอบเขตการประเมิน ผลการประเมิน 
รวมถึงมีการจัดใหม้ีและเผยแพร่ใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบถึงช่องทางการรอ้งเรียนการทุจริต 
ตวัชีวดัที 8 การปรบัปรุงระบบการทาํงาน 
เป็นการประเมินการรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก
ต่อการปรบัปรุงระบบการทํางานเพอืใหม้ีคุณภาพยิงขึน 
มีการนําเทคโนโลยีมาใชเ้พือใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว 
มีความโปร่งใส และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสีย
ได้เ ข ้ามามีส่ วน ร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการ
ดําเนินงาน 

ระดบัคะแนน 60.51 
แมมี้ความพยายามในการปรบัปรุงกระบวนการเพือใหเ้กิด
บริการทีมีคุณภาพ แต่ยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าทีควร  
นอกจากนีควรมีการพัฒนาการดําเนินงานหรือการ
ใหบ้ริการโดยเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้ไปมีส่วน
ร่วมเพอืปรบัปรุง/พฒันาการดาํเนินงาน   

 
วิธีประเมิน OIT : ประเมนิโดยแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment) 
 

ขอบเขตการประเมิน ผลการประเมนิ 
ตวัชีวดัที 9 การเปิดเผยขอ้มูล 
เป็นการประเมินการเผยแพร่ขอ้มูลทีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพือเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของ
หน่วยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ 

ระดบัคะแนน 100 
มีการเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นตามองคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 

ตวัชีวดัที 10 การป้องกนัการทุจริต 
เป็นการประเมินการเผยแพร่ข ้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพอืเปิดเผยการดาํเนินการใหส้าธารณชนไดร้ับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ  
1) การดาํเนินการเพือป้องกนัการทุจริต   
2) มาตรการภายในเพอืป้องกนัการทุจริต 

ระดบัคะแนน 100 
มีการเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นตามองคป์ระกอบดา้นขอ้มลู 

 
3. การวิเคราะหผ์ลการประเมิน 

 บมจ.ทีโอที พิจารณาจากเป้าหมายของการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการที
สาํนักงาน ป.ป.ช. กาํหนดคือ หน่วยงานตอ้งมีคะแนนการประเมินคุณธรรมไม่ตํากว่า 85 คะแนน  โดยจาก
คะแนนแต่ละตวัชีวดัพบว่า ตวัชีวดัทีมีคะแนนประเมินตาํกว่า 85 คะแนน คือ ตวัชีวดัที 6 คุณภาพการดาํเนินงาน 
(75.15 คะแนน) ตวัชวีดัที 7 ประสิทธิภาพการสือสาร (72.69 คะแนน) และตวัชีวดัที 8 การปรบัปรุงระบบการ
ทาํงาน (60.51 คะแนน) 

 บมจ.ทีโอที วิเคราะห์เพือหาสาเหตุทีทําใหไ้ดค้ะแนนตํากว่าเป้าหมาย  พบว่าตัวชีวัดที 6 ใชค้ําถาม
ประเมินในประเด็นเดียวกนักบัตวัชีวดัที 1 แต่ไดผ้ลลพัธต์่างกนั เนืองจากตวัชวีดัที 1 เป็นเสมือนการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าทีของตวัเราเอง โดยเทียบกบัมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ซึงผลการประเมินจะไดค้ะแนนทีสูง แต่การ
ประเมินตวัชีวดัที 6 เป็นการประเมินโดยผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกโดยอาจไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัมาตรฐานการ
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ใหบ้ริการที ทีโอที กาํหนด  แต่ประเมินจากความตอ้งการของตนเอง เนืองจากการไม่ทราบถึงขอ้มูลมาตรฐาน
การใหบ้ริการ ของ ทีโอที 
 ผลการประเมินตามตัวชีวัดที 7 มีสาเหตุมาจากช่องทางการเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารของ ทีโอที ยงัไม่
หลากหลาย เขา้ถึงยาก และมคีวามซบัซอ้น ขอ้มลูทีเผยแพร่สือสารไมมี่ความชดัเจนและไมต่รงตามจาํเป็นใชง้าน
และไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงขาดการประชาสมัพันธ์ใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอกทราบถึงช่องทางการรอ้งเรียน
การทุจริตของบุคลากร ทีโอที  

 ผลการประเมินตามตัวชีวดัที 8 สาเหตุมาจาก การปรับปรุงคุณภาพการทํางาน/การใหบ้ริการอาจไม่
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการจึงไมเ่กิดการรบัรูว้่าการใหบ้ริการนันมีการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน
อยา่งไร เชน่ สะดวก รวดเร็วขนึ นอกจากนีการดาํเนินการทีมีผลกระทบต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียนัน บมจ.ทีโอที 
ยังไม่ให้ความสําคัญกับการนําผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข ้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ (ร่วมวางแผน ร่วม
ดาํเนินการ ร่วมแลกเปลียนความคดิเห็น หรือรว่มติดตามประเมินผล)  

 สําหรับตัวชีวดัที 4 การใชท้รัพยส์ินของราชการ แมภ้าพรวมไดค้ะแนนการประเมิน 87.00 แต่เมือ
พิจารณาขอ้คําถามพบว่า “ขนัตอนการขออนุญาตเพือยืมทรพัยส์ินของทางราชการไปใชใ้นหน่วยงานมีความ
สะดวกเพียงใด” ไดค้ะแนนอยูที่ 69.29 ทงันี เนืองมาจากการสือสารเพือใหบุ้คลากรทราบถึง “แนวปฏิบัติการยืม
ใชฯ้” ไม่มีประสิทธิภาพขาดการประเมินการรบัรูแ้ละความเขา้ใจ  รวมถึงขาดกลไกติดตามการถือปฏิบัติเพือนํา
ประเด็นขอ้มูลป้อนกลบัทีไดม้าทาํการปรบัปรุงประกาศและแนวปฏิบติัทีเกยีวขอ้ง  

 แมต้ัวชวีดัที 10 การป้องกนัการทุจริต ไดค้ะแนนการประเมิน 100 คะแนน ซึงแสดงว่า บมจ.ทีโอที มี
การดาํเนินการเพือป้องกนัการทุจริต และกาํหนดมาตรการภายในเพือป้องกนัการทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม ตวัชีวดั
ที 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต มีคะแนนประเมิน 87.82 แต่ประเด็นคาํถาม “ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ไดร้บัการแกไ้ขมากน้อยเพียงใด”  รวมถึง “หน่วยงานของท่านมีการดาํเนินการลงโทษทางวินัย เมือมีการทุจริต 
มากน้อยเพียงใด” ทัง 2 ประเด็นนีมีคะแนนประเมินตาํกว่า 85 คะแนน  ซึงอาจมีสาเหตุมาจาก บมจ.ทีโอที 
กาํหนดมาตรการป้องกนัการทุจริต แต่ไม่ใหค้วามสาํคญักบัมาตรการปราบปรามการทุจริต ส่งผลใหผู้ก้ระทาํผิด
ขาดความเกรงกลวัต่อการกระทาํผิด/ทุจริต  

4. มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปรง่ใสภายใน บมจ.ทีโอที ประจาํปี 2563  
 จากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้ พย. ไดม้ีการวางแผนการปรบัปรุงโดยจดัทํามาตรการสง่เสริม
คุณธรรมและความโปรง่ใสภายใน บมจ.ทีโอที กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ปี 2563 เพือเป็นการรกัษา
ระดบัคะแนนในส่วนที ทีโอที ทําไดดี้ (IIT และ OIT) รวมทังยกระดับคะแนน ITA ใหดี้ขึนกวา่เดิม (ปิด Gap ปี 
2562) นําเสนอและไดร้บัความเห็นชอบจากทีประชุมผู้บริหารสายงานและหน่วยธุรกิจ ครังที 1/2563 
เมือวนัที 6 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที 2.2 เรือง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามกรอบเวลาดงันี 

กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 
การเพิมประสิทธิภาพการสือสาร และการเปิดเผยขอ้มูล (ข่าวสารไม่เป็นปัจจุบนั สาธารณชนรบัทราบขอ้มูลไม่
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กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 
ชดัเจน) 

ธ.ค. 2562 - การเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ผ่านสือ
ประชาสมัพนัธท์งัภายใน และภายนอก 

กก.  ปล.  บล. 

ม.ค. 2563 - การแสดงเจตจาํนงสุจริตในการบริหารงานของ กจญ. 
(กรณีทีเปลยีน กจญ.) รจญ. และ ชจญ. โดยมีการ
สือสารใหผู้บ้ริหารและพนักงานภายใตส้งักดัรบัทราบ
และถือเป็นแนวทางปฏิบติั 

กก. ปล.  บล. 
 

ธ.ค.2562 – ตลอดปี 
2563 

- ดาํเนินและเผยแพรกิ่จกรรมการต่อตา้นทุจริต การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

กก.  ปล.  บล.  

ม.ค. – ธ.ค. 2563 
(ตามกรอบเวลาของ 

แต่ละเรือง) 

- จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารตาม พ.ร.บ.ขอ้มลู
ขา่วสาร 

ปล. และเจา้ของ
แหล่งขอ้มูล 

- จดัใหมี้ และเผยแพร่ขอ้มูลผลการดาํเนินโครงการ
สาํคญัๆ แผนการดาํเนิงานสาํคญั แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณ แผนการจดัซือจดัจา้ง/แผนการจดัหาพสัดุ 
รายการผลิตภณัฑแ์ละบริการ โปรโมชนั ผ่านชอ่งทาง
สือสารตา่งๆ  

ปล. บล. พย. 
ผูร้บัผิดชอบแผน 

 - กาํหนดและเผยแพร่นโยบายดา้นการบริหารและพฒันา
ทรพัยากรบุคคล 

สาํนัก ก. 

 - ทบทวน/ปรบัปรุงกระบวนการทาํงานหลกั คูม่ือการ
ปฏิบติังาน/มาตรฐานการใหบ้ริการ และสือสารให้
ผูป้ฏบิติังานดาํเนินการตามคู่มือปฏิบติังาน 

พย. 

การสรา้งการมีสว่นรว่มของผูม้ารบับรกิาร ผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียภายนอก 
ม.ค. – ธ.ค. 2563 
(สาํรวจอยา่งน้อย 

ปีละ 2 ครงั) 

- สาํรวจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับริการ 
ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียภายนอก เพือนําไปปรบัปรุงระบบ
การใหบ้ริการ/ผลการดาํเนินงานผ่านโครงการยกระดบั
คุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ตาม
มาตรฐานศูนยร์าชการสะดวก (GECC)  

ศูนยบ์ริการฯ น. 
ภน. ภก. ส่วนงานที
ติดต่อกบัภายนอก 

ม.ค. – ธ.ค. 2563 - ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผูมี้สว่นไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ 
(เชน่ ขนัตอนการขอความเห็น การวางแผน การ
ดาํเนินงาน การติดตามประเมินผล) เมือมีโครงการ
สาํคญัต่างๆ (ใหบ้นัทึกหลกัฐาน) 

เจา้ของโครงการ 

การสรา้งเสริมการมีคณุธรรมและความโปรง่ใส การป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ 
ม.ค. – เม.ย. 2563 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ กจญ. และผูบ้ริหารระดบัสูง

ต่อการสรา้งเสริมสนับสนุนวฒันธรรมองคก์รให้
ลจ. กก. ปล. 

ผูบ้ริหารทุกระดบั 
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กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 
ผูบ้ริหารและพนักงานมีทศันคติ คา่นิยมการปฏิบตัิงาน 

 อยา่งซือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม รวมถึงการป้องกนัและ
ต่อตา้นทุจริต 

 

 - การทบทวนมาตรการภายในเพือป้องกนัการทุจริต กก. 
ม.ค. – ธ.ค. 2563 

 
- แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตประจาํปี 2563 

และรายงานผลการดาํเนินการป้องกนัการทุจรติปี 
2562 

ศปท. / ปกก.   

 - แนวปฏิบติัการจดัการเรืองรอ้งเรียนการทุจริต ชอ่งทาง  
และการรายงานขอ้มลูเชิงสถิติประจาํปี 2562 

ศปท. / ปกก.   

การสนบัสนุนและประสานงานเพอืใหมี้การประเมิน ITA ประจาํปี 2563 
ม.ค. – ธ.ค. 2563 

(ตามปฏิทินดาํเนินงาน
ของ สาํนักงาน ป.ป.ช.) 

 

- สือสารเกณฑก์ารประเมนิ ITA ประจาํปี 2563 
- ประสานงานเพือใหไ้ดข้อ้มูลผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยีภายใน

และภายนอก รวมทงัเอกสารหลกัฐานตา่งๆ สาํหรบั
บนัทึกในระบบ ITAS 

- รายงานผลการดาํเนินงานใหผู้บ้ริหารทราบ 

พย. 

 หมายเหต ุ ผูร้บัผิดชอบแต่ละกิจกรรมตอ้งมีการสาํรวจ/ประเมินผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

ทงันี กาํหนดใหม้ีการติดตามผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลผ่านทีประชุมผูบ้ริหารสายงาน
และหน่วยธุรกิจ/ผูบ้ริหารระดบัสูง/คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระ ขอบเขตงานที
เกียวขอ้ง เช่น คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกํากบัดูแลกิจการทีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิงแวดลอ้ม (CG & CSR)  
 


