รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของ บมจ.ทีโอที
ปี พ.ศ. 2562
***************************
คํานํา
การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปี พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มงุ่ หวังให้หน่ วยงานภาครัฐได้รบั ทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ วยงานตนเองและนําข้อมูลผลการประเมิน รวมทังข้อเสนอแนะไปปรับใช้
ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนิ นงานของหน่ วยงานได้อย่างเหมาะสม เพือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่ วยงานภาครัฐในการขับเคลือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทังสะท้อนถึง
ความตังใจของหน่ วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ให้เป็ นทีประจักษ์ต่อสาธารณะ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
ฉบับนี ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชีวดั ทัง 10 ตัวชีวดั ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที (2) การใช้งบประมาณ
(3) การใช้อาํ นาจ (4) การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ (5) การแก้ไขปั ญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนิ นงาน
(7) ประสิทธิภาพการสือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิ ดเผยข้อมูล และ (10) การป้ องกัน
การทุ จริต โดยประเมินจากการรับรู ข้ องผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) การรับรูข้ องผูร้ บั บริการ ผูม้ าติดต่อ หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) และการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเป็ นปั จจุบันบนเว็บไซต์ของหน่ วยงาน (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึงผลคะแนนการประเมินครังนี จะสะท้อนให้เห็นถึงความมี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานในรอบปี พ.ศ. 2562
บมจ.ทีโอที หวังเป็ นอย่างยิงว่าการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนี จะช่วยสนั บสนุ น
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมกันขับเคลือนการดําเนิ นงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญคือการผลักดันกลไกในการ
ป้ องกันการทุจริตของประเทศ ซึงจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กบั หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอนั ดับและผล
คะแนนทีดียงขึ
ิ นต่อไป
ฝ่ ายคุณภาพองค์กร
มกราคม 2563
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1. หลักการและเหตุผล
สํานั กงานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ (สํา นั ก งาน ป.ป.ช.) ได้พ ัฒนา
เครืองมือการประเมินเชิงบวกเพือเป็ นมาตรการป้ องกันการทุจริต และเป็ นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่ วยงานภาครัฐมีการดําเนิ นงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปั จจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็ นกลยุทธ์ทีสําคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึงถือเป็ นการ
ยกระดับการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐให้เ ป็ น “มาตรการ
ป้ องกันการทุจริตเชิงรุก” ทีหน่ วยงานภาครัฐทัวประเทศจะต้องดําเนิ นการ โดยมุ่งหวังให้หน่ วยงานภาครัฐทีเข้า
รับการประเมินได้รบั ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนิ นงานของหน่ วยงานได้อย่างเหมาะสม

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ บมจ.ทีโอที
บมจ.ทีโอที มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานฯ ที 87.88 อยูร่ ะดับ
A (85.00 - 94.99) หากแยกตามวิธีการประเมินจะพบว่า คะแนนจากการประเมินโดย IIT อยูใ่ นระดับดีมาก
(Very good) คะแนนจากการประเมินโดยวิธี EIT อยูใ่ นระดับพอใช้ (Fair) และคะแนนจากการประเมิน OIT อยูใ่ น
ระดับยอดเยียม (Excellence) โดยรายละเอียดและคําอธิบายผลคะแนนสรุปได้ดงั ตาราง
วิธีประเมิน IIT : ประเมินการรับรูข้ องผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียภายในทีมีต่อหน่ วยงานตนเอง
ขอบเขตการประเมิน

ผลการประเมิน

ตัวชีวดั ที 1 การปฏิบตั หิ น้าที
ประเมินการปฏิ บัติ งานตามมาตรฐานการปฏิบัติ งาน
ขันตอน ระยะเวลาที กํา หนด ให้บ ริ การอย่า งเท่า เที ยม
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิงานอย่างมุ่งมัน มีความรับผิดชอบ
และไม่รบั หรือให้สนิ บน

ระดับคะแนน 95.23
บุค ลากรส่ ว นใหญ่เ ชื อมันว่า มี การดํา เนิ นงานที โปร่ ง ใส
เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ค วามสํา คัญ กับ
การดําเนิ นงานทีมุง่ ประโยชน์สาธารณะ บุคลากรส่วนใหญ่
ไม่มีพฤติกรรมเรี ยกรับเงิน หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อืน ทีถือเป็ นความเสียงต่อการรับสินบน
ระดับคะแนน 91.35
มี ก ระบวนการจั ด ทํ า งบประมาณที โปร่ ง ใส ใช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ปั ญหาการใช้จ่ายงบประมาณเพือประโยชน์ พวกพ้องน้อย
มาก
ระดับคะแนน 89.30
ผูบ้ ริหารเป็ นแบบอย่างทีดีในการใช้อาํ นาจทีเป็ นธรรม

ตัวชีวดั ที 2 การใช้งบประมาณ
มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่อย่าง
โปร่ งใส ใช้งบประมาณอย่างคุ ม้ ค่า ไม่มีการเบิกจ่า ยที
เป็ นเท็ จ และบุ คลากรในหน่ วยงานสามารถตรวจสอบ
(สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) การใช้งบประมาณได้
ตัวชีวดั ที 3 การใช้อาํ นาจ
ประเมิ น การใช้ อ ํ า นาจของผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาในกา ร
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที กํ า หนด
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ขอบเขตการประเมิน
กระบวนการบริหารงานบุคคลไม่มีการแทรกแซงหรือเอือ
ประโยชน์ ให้กลุ่มพวกพ้อง
ตัวชีวดั ที 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในการนํ าทรัพย์สินของ
หน่ วยงานไปเป็ นของตนเอง หน่ วยงานมีแนวปฏิบตั ิการ
ยื มใช้ทรัพ ย์สิ นโดยมี ขนตอนที
ั
สะดวก และเผยแพร่ ให้
บุคลากรทราบเพือถือปฏิบตั ิ มีการกํากับดูแลตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สิน
ตัวชีวดั ที 5 การแก้ไขปั ญหาการทุจริต
ประเมิ นการให้ค วามสํา คัญ ของผู บ้ ริ ห ารสูง สุ ด ในการ
ต่อต้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการการ
ทุจริต จัดทําแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและ
สามารถแก้ไ ขปั ญหาการทุ จริ ต ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ
บุ ค ลากรมี ค วามเชื อมันต่ อ กระบวนการจั ด การเรื อง
ร้องเรี ยนการทุ จ ริ ต มี ก ารเฝ้ า ระวังและตรวจสอบการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะนํ า ผล กา ร ต ร วจ ส อบนั นม า ป รั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานเพือป้ องกันการทุจริต

ผลการประเมิน

ระดับคะแนน 87.00
การประเมินในประเด็ น “ขันตอนการขออนุ ญาตเพือยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในหน่ วยงานมีความสะดวก
เพี ยงใด” ได้ค ะแนนอยู่ที 69.29 สะท้อ นว่า บุคลากรมี
ความเห็ นว่ า ขันตอนการยื ม ใช้ท รั พ ย์สิน ไม่ ค่อ ยมี ค วาม
สะดวกในการปฏิบตั ิ ซึงหน่ วยงานควรทบทวนแนวปฏิบตั ิฯ
และสือสารให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจเพือถือปฏิบตั ิได้
อย่างมีประสิทธิผล
ระดับคะแนน 87.82
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความมุ่งมันของผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงเป็ นปั จจัย สําคัญ ผลักดันให้เ กิ ดการสร้างกลไก
การป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญหาการทุ จ ริต ที มีประสิ ทธิ ภาพ
แต่ควรมีการทบทวนกระบวนการสอบสวนและลงโทษทาง
วินัยเพือให้เกิดประสิทธิผลในการป้ องปรามการทุจริตได้

วิธีประเมิน EIT : ประเมินการรับรูข้ องผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียภายนอกทีมีต่อ บมจ.ทีโอที
ขอบเขตการประเมิน

ผลการประเมิน

ตัวชีวดั ที 6 คุณภาพการดําเนินงาน
ประเมินในประเด็ นบุค ลากรของ ที โอที ปฏิบ ัติหน้าที /
ให้บริ การเป็ นไปตามมาตรฐานการให้บริ การ ขันตอน
ระยะเวลาที กํ า หนด ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ให้ข ้อ มู ล อย่ า ง
ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือน และประเมินการบริหารและ
ดํ า เนิ นงานในภาพรวมขององค์ก รที มุ่ ง ประโยชน์ ข อง
ประชาชนและส่วนรวมเป็ นหลัก
ตัวชีวดั ที 7 ประสิทธิภาพการสือสาร
เป็ นการประเมินการรับรูข้ องผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ต่อประสิทธิภาพการสือสารเกียวกับ การเผยแพร่ขอ้ มูล
ผ่านช่องทางทีหลากหลาย เข้าถึงง่าย ข้อมูลทีเผยแพร่มี
ความชั ด เจนและเป็ นปั จ จุ บั น มี ก ารชี แ จงในกรณี ที
สาธารณชนมี ขอ้ กั งวลสงสั ย อย่า งชัด เจนและทัน กาล

ระดับคะแนน 75.15
ผูร้ บั บริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชือมันในระดับทีไม่
สูงมากนักต่อคุณภาพการดําเนิ นงานของ ทีโอที ว่าเป็ นไป
ตามมาตรฐานการให้บริ ก าร และต่ อการดํา เนิ นงานที
คํานึ งถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นหลัก
ระดับคะแนน 72.69
แม้มีการวางระบบการสือสาร แต่ข่า วสารทีสื อยังไม่ เป็ น
ปั จจุบนั มากนัก และควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน นอกจากนี ยงั มีผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ว นเสี ยภายนอกทราบเป็ นจํ า นวนไม่น้ อ ยที ไม่
ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
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ขอบเขตการประเมิน
รวมถึงมี การจัดให้มีและเผยแพร่ ให้ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ตัวชีวดั ที 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
เป็ นการประเมินการรับรูข้ องผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ต่อการปรับปรุงระบบการทํางานเพือให้มีคุณภาพยิงขึน
มีการนํ าเทคโนโลยีมาใช้เพือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มีความโปร่งใส และได้เปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาการ
ดําเนิ นงาน

ผลการประเมิน

ระดับคะแนน 60.51
แม้มีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการเพือให้เกิด
บริ ก ารที มีคุ ณ ภาพ แต่ ยัง ไม่เ กิ ด ประสิท ธิ ผ ลเท่ า ที ควร
นอกจากนี ค วรมี ก ารพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานหรื อ การ
ให้บริการโดยเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน
ร่วมเพือปรับปรุง/พัฒนาการดําเนิ นงาน

วิธีประเมิน OIT : ประเมินโดยแบบตรวจการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment)
ขอบเขตการประเมิน
ตัวชีวดั ที 9 การเปิ ดเผยข้อมูล
เป็ นการประเมิ น การเผยแพร่ ข อ้ มู ล ที เป็ นปั จ จุ บัน บน
เว็ บ ไซต์ข องหน่ ว ยงาน เพื อเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ า งๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รบั ทราบ
ตัวชีวดั ที 10 การป้ องกันการทุจริต
เป็ นการประเมิ น การเผยแพร่ ข ้อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ข อง
หน่ วยงาน เพือเปิ ดเผยการดําเนิ นการให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ
1) การดําเนิ นการเพือป้องกันการทุจริต
2) มาตรการภายในเพือป้ องกันการทุจริต

ผลการประเมิน
ระดับคะแนน 100
มีการเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูล
ระดับคะแนน 100
มีการเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบด้านข้อมูล

3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน
บมจ.ที โอที พิจ ารณาจากเป้ าหมายของการยกระดับ คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดําเนิ นการที
สํานั กงาน ป.ป.ช. กําหนดคือ หน่ วยงานต้องมีคะแนนการประเมินคุณธรรมไม่ตํากว่า 85 คะแนน โดยจาก
คะแนนแต่ละตัวชีวดั พบว่า ตัวชีวดั ทีมีคะแนนประเมินตํากว่า 85 คะแนน คือ ตัวชีวดั ที 6 คุณภาพการดําเนิ นงาน
(75.15 คะแนน) ตัวชีวดั ที 7 ประสิทธิภาพการสือสาร (72.69 คะแนน) และตัวชีวดั ที 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน (60.51 คะแนน)
บมจ.ที โอที วิเคราะห์เ พือหาสาเหตุที ทําให้ได้คะแนนตํากว่าเป้ าหมาย พบว่าตัวชีว ัดที 6 ใช้คําถาม
ประเมินในประเด็นเดียวกันกับตัวชีวดั ที 1 แต่ได้ผลลัพธ์ต่างกัน เนื องจากตัวชีวดั ที 1 เป็ นเสมือนการประเมินการ
ปฏิ บัติหน้าทีของตัวเราเอง โดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึงผลการประเมินจะได้คะแนนทีสูง แต่การ
ประเมินตัวชีวดั ที 6 เป็ นการประเมินโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยอาจไม่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
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ให้บริการที ที โอที กําหนด แต่ประเมินจากความต้องการของตนเอง เนื องจากการไม่ทราบถึงข้อมูลมาตรฐาน
การให้บริการ ของ ทีโอที
ผลการประเมิ นตามตัว ชีว ัด ที 7 มี ส าเหตุ ม าจากช่อ งทางการเข้า ถึงข้อมูล ข่า วสารของ ที โ อที ยังไม่
หลากหลาย เข้าถึงยาก และมีความซับซ้อน ข้อมูลทีเผยแพร่สือสารไม่มีความชัดเจนและไม่ตรงตามจําเป็ นใช้งาน
และไม่เป็ นปั จจุบัน รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบถึงช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตของบุคลากร ทีโอที
ผลการประเมินตามตัวชีวดั ที 8 สาเหตุมาจาก การปรับปรุงคุณภาพการทํางาน/การให้บริการอาจไม่
ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการจึงไม่เกิดการรับรูว้ ่าการให้บริการนันมีการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน
อย่างไร เช่น สะดวก รวดเร็วขึน นอกจากนี การดําเนิ นการทีมีผลกระทบต่อกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียนัน บมจ.ทีโอที
ยังไม่ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การนํ า ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ว นเสี ย เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น การ (ร่ ว มวางแผน ร่ ว ม
ดําเนิ นการ ร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล)
สําหรับตัว ชีวดั ที 4 การใช้ทรัพ ย์สิ นของราชการ แม้ภาพรวมได้คะแนนการประเมิน 87.00 แต่เ มือ
พิจ ารณาข้อ คําถามพบว่า “ขันตอนการขออนุ ญาตเพือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใ นหน่ วยงานมีความ
สะดวกเพียงใด” ได้คะแนนอยูท่ ี 69.29 ทังนี เนื องมาจากการสือสารเพือให้บุคลากรทราบถึง “แนวปฏิบัติการยืม
ใช้ฯ” ไม่มีประสิทธิภาพขาดการประเมินการรับรูแ้ ละความเข้าใจ รวมถึงขาดกลไกติดตามการถือปฏิ บัติเพือนํ า
ประเด็นข้อมูลป้ อนกลับทีได้มาทําการปรับปรุงประกาศและแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
แม้ตัวชีวดั ที 10 การป้ องกัน การทุจริต ได้คะแนนการประเมิน 100 คะแนน ซึงแสดงว่า บมจ.ทีโอที มี
การดําเนิ นการเพือป้ องกันการทุจริต และกําหนดมาตรการภายในเพือป้ องกันการทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม ตัวชีวดั
ที 5 การแก้ไขปั ญหาการทุ จริต มีคะแนนประเมิน 87.82 แต่ประเด็นคําถาม “ปั ญหาการทุ จริตในหน่ วยงาน
ได้รบั การแก้ไขมากน้อยเพียงใด” รวมถึง “หน่ วยงานของท่านมีการดําเนิ นการลงโทษทางวินัย เมือมีการทุจริต
มากน้อยเพีย งใด” ทัง 2 ประเด็ นนี มีคะแนนประเมินตํากว่า 85 คะแนน ซึงอาจมีสาเหตุมาจาก บมจ.ที โอที
กําหนดมาตรการป้ องกันการทุจริต แต่ไม่ให้ความสําคัญกับมาตรการปราบปรามการทุจริต ส่งผลให้ผกู ้ ระทําผิ ด
ขาดความเกรงกลัวต่อการกระทําผิด/ทุจริต
4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน บมจ.ทีโอที ประจําปี 2563
จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น พย. ได้มีการวางแผนการปรับ ปรุงโดยจัดทํามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน บมจ.ทีโอที กําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน ปี 2563 เพือเป็ นการรักษา
ระดับคะแนนในส่วนที ทีโอที ทําได้ดี (IIT และ OIT) รวมทังยกระดับคะแนน ITA ให้ดีขึนกว่าเดิม (ปิ ด Gap ปี
2562) นํ า เสนอและได้ร บั ความเห็น ชอบจากที ประชุ ม ผู ้บ ริ ห ารสายงานและหน่ วยธุ ร กิ จ ครังที 1/2563
เมือวันที 6 มกราคม 2563 ระเบียบวาระที 2.2 เรือง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามกรอบเวลาดังนี
กรอบเวลา
กิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
การเพิมประสิทธิภาพการสือสาร และการเปิ ดเผยข้อมูล (ข่าวสารไม่เป็ นปั จจุบนั สาธารณชนรับทราบข้อมูลไม่
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กรอบเวลา
ชัดเจน)
ธ.ค. 2562

กิจกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

การเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ผ่านสือ
กก. ปล. บล.
ประชาสัมพันธ์ทงภายใน
ั
และภายนอก
ม.ค. 2563
- การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ กจญ.
กก. ปล. บล.
(กรณี ทีเปลียน กจญ.) รจญ. และ ชจญ. โดยมีการ
สือสารให้ผบู ้ ริหารและพนักงานภายใต้สงั กัดรับทราบ
และถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ธ.ค.2562 – ตลอดปี
- ดําเนิ นและเผยแพร่กิจกรรมการต่อต้านทุจริต การ
กก. ปล. บล.
2563
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ม.ค. – ธ.ค. 2563
- จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ปล. และเจ้าของ
(ตามกรอบเวลาของ
ข่าวสาร
แหล่งข้อมูล
แต่ละเรือง)
- จัดให้มี และเผยแพร่ขอ
้ มูลผลการดําเนินโครงการ
ปล. บล. พย.
สําคัญๆ แผนการดําเนิ งานสําคัญ แผนการใช้จา่ ย
ผูร้ บั ผิดชอบแผน
งบประมาณ แผนการจัดซือจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
รายการผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชัน ผ่านช่องทาง
สือสารต่างๆ
- กําหนดและเผยแพร่นโยบายด้านการบริหารและพัฒนา
สํานัก ก.
ทรัพยากรบุคคล
- ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการทํางานหลัก คูม
่ ือการ
พย.
ปฏิบตั ิงาน/มาตรฐานการให้บริการ และสือสารให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานดําเนิ นการตามคู่มือปฏิบตั ิงาน
การสร้างการมีสว่ นร่วมของผูม้ ารับบริการ ผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียภายนอก
ม.ค. – ธ.ค. 2563
- สํารวจความต้องการและความคาดหวังของผูร
้ บั บริการ
ศูนย์บริการฯ น.
(สํารวจอย่างน้อย
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก เพือนําไปปรับปรุงระบบ
ภน. ภก. ส่วนงานที
ปี ละ 2 ครัง)
การให้บริการ/ผลการดําเนิ นงานผ่านโครงการยกระดับ ติดต่อกับภายนอก
คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าตาม
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ม.ค. – ธ.ค. 2563
- ส่งเสริมการมีสว
่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มต่างๆ
เจ้าของโครงการ
(เช่น ขันตอนการขอความเห็น การวางแผน การ
ดําเนิ นงาน การติดตามประเมินผล) เมือมีโครงการ
สําคัญต่างๆ (ให้บนั ทึกหลักฐาน)
การสร้างเสริมการมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใส การป้ องกันและต่อต้านการทุจริต
ม.ค. – เม.ย. 2563
- กิจกรรมการมีสว
่ นร่วมของ กจญ. และผูบ้ ริหารระดับสูง
ลจ. กก. ปล.
ต่อการสร้างเสริมสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์กรให้
ผูบ้ ริหารทุกระดับ
-
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กรอบเวลา

กิจกรรม
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีทศั นคติ ค่านิ ยมการปฏิบตั ิงาน
อย่างซือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม รวมถึงการป้ องกันและ
ต่อต้านทุจริต
- การทบทวนมาตรการภายในเพือป้ องกันการทุจริต
ม.ค. – ธ.ค. 2563
- แผนปฏิบต
ั ิการป้ องกันการทุจริตประจําปี 2563
และรายงานผลการดําเนิ นการป้ องกันการทุจริตปี
2562
- แนวปฏิบต
ั ิการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต ช่องทาง
และการรายงานข้อมูลเชิงสถิติประจําปี 2562
การสนับสนุนและประสานงานเพือให้มีการประเมิน ITA ประจําปี 2563
ม.ค. – ธ.ค. 2563
- สือสารเกณฑ์การประเมิน ITA ประจําปี 2563
(ตามปฏิทินดําเนิ นงาน - ประสานงานเพือให้ได้ขอ้ มูลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ของ สํานั กงาน ป.ป.ช.)
และภายนอก รวมทังเอกสารหลักฐานต่างๆ สําหรับ
บันทึกในระบบ ITAS
- รายงานผลการดําเนิ นงานให้ผบ
ู ้ ริหารทราบ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

กก.
ศปท. / ปกก.
ศปท. / ปกก.

พย.

หมายเหตุ ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละกิจกรรมต้องมีการสํารวจ/ประเมินผลสําเร็จของการดําเนิ นงาน

ทังนี กําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนิ นงาน และมีการรายงานผลผ่านที ประชุมผูบ้ ริหารสายงาน
และหน่ วยธุรกิจ/ผู บ้ ริห ารระดับสูง /คณะกรรมการหรือคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ตามวาระ ขอบเขตงานที
เกี ยวข้อ ง เช่น คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการกํา กับ ดูแ ลกิจ การที ดีแ ละความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คมและ
สิงแวดล้อม (CG & CSR)
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