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การดาํเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายใน บมจ.ทีโอท ี
ประจาํปี พ.ศ. 2563 

*************************** 

สืบเนืองจากมติทีประชุมผูบ้ริหารสายงานและหน่วยธุรกจิ ครงัที 1/2563 เมือวนัที 6 มกราคม  

เรือง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจาํปี 2562 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายใน 

บมจ.ทีโอที ประจาํปี 2563 กอปรก์บัการติดตามการดาํเนินงานตามมติทีประชุมผูบ้รหิารสายงานและหน่วยธุรกิจ 

เรือง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ตามบันทึกเลขที ทีโอที/432 ลงวนัที 26 พฤษภาคม  นัน ฝ่ายคุณภาพองคก์ร (พย.) 

ขอรายงานผลการดาํเนินงานดงันี 

1. การเพิมประสทิธิภาพการสือสาร และการเปิดเผยขอ้มูล 
กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 
ธ.ค. 2562 - การเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ผ่านสือ

ประชาสมัพนัธท์งัภายใน และภายนอก 

กก.  ปล.  บล. 

ผลการดาํเนินงาน 
- จดัทาํสอืประชาสมัพนัธ ์Infographic ทงัภายในและภายนอก เรอืง No Gift Policy ผ่านช่องทางตา่งๆ 

ไดแ้ก ่HR NEWS, Internal PR, แผน่ข่าวประชาสมัพนัธติ์ดภายในลิฟต,์ X-Stand ติดทีชนัล่างอาคาร 9, 

เวบ็ไซต ์ทีโอที www.tot.co.th หวัขอ้ ขา่วประชาสมัพนัธ,์ Social Media (Facebook, Instagram : TOT 

Public, Line Group : TOT Change Agent, HR Coordinator) เป็นตน้    

- จดัทาํ “แนวปฏิบติัตามนโยบายการใหห้รือรบัของขวญัหรือประโยชน์อืนใด (No Gift Policy)” และ

สือสารใหบุ้คลากรใน ทีโอที ทราบเพอืถือปฏบิติั  ผ่าน Intranet เมนู “ศูนย ์ศปท.ทีโอที” หวัขอ้ 

“ระเบียบ คาํสงั ขอ้บงัคบัทีเกยีวขอ้ง” 

ม.ค. 2563 - การแสดงเจตจาํนงสุจริตในการบริหารงานของ กจญ. 

(กรณีทีเปลยีน กจญ.) รจญ. และ ชจญ. โดยมีการสือสาร

ใหผู้บ้ริหารและพนักงานภายใตส้งักดัรบัทราบและถือเป็น

แนวทางปฏิบตั ิ

กก. ปล.  บล. 

 

ผลการดาํเนินงาน 
- จดัทาํสอืประชาสมัพนัธ ์“เจตจาํนงสุจริตในการบริหารงานของ รก.กจญ.” ลงวนัที 13 มีนาคม 2563

โดยเผยแพร ่Infographic ทงัภายในและภายนอก ผา่นชอ่งทางต่างๆ ไดแ้ก ่HR NEWS, Internal PR, 

เวบ็ไซต ์ทีโอที www.tot.co.th หวัขอ้ เกยีวกบั TOT > เจตจาํนงสุจริต เป็นตน้    

- แจง้ใหผู้บ้ริหาร และพนักงาน ลงนามรบัทราบในระบบ รบัรองความเป็นบุคคลโปร่งใส (Transparency 

Profile : TP) ระหวา่งเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563   

ธ.ค.2562 – ตลอดปี 

2563 

- ดาํเนินและเผยแพรกิ่จกรรมการต่อตา้นทุจริต การ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

กก.  ปล.  บล.  
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กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 
ผลการดาํเนินงาน 
- จดัทาํสอืประชาสมัพนัธเ์รืองต่างๆ เชน่ ชอ่งทางการรอ้งเรียนการทุจริต  นโยบาย “No Gift Policy”  

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ผ่าน Intranet เมนู ศูนย ์ศปท. ทีโอที) HR NEWS เรือง คา่นิยมใหม ่

“Transparency & Integrity” “10 ดชันีชีวดัตามเกณฑ ์ITA” ฯลฯ  

ม.ค. – ธ.ค. 2563 

 

- จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารตาม พ.ร.บ.ขอ้มลู

ขา่วสาร 

ปล. และเจา้ของ

แหล่งขอ้มูล 

ผลการดาํเนินงาน 
เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางต่างๆ ดงันี 

- หอ้งศูนยข์อ้มูลขา่วสารประชาชน ณ อาคาร 5 ชนั 3  

- เวบ็ไซต ์http://www.oic.go.th/INFOCENTER6/617/ 

- เวบ็ไซต ์ทีโอที www.tot.co.th หวัขอ้ ศูนยข์อ้มูลขา่วสารประชาชน    

เม.ย. – ธ.ค. 2563 - จดัใหม้ ีและเผยแพร่ขอ้มูลผลการดาํเนินโครงการสาํคญัๆ 

แผนการดาํเนินงานสาํคญั แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

แผนการจดัซอืจดัจา้ง/แผนการจดัหาพสัดุ รายการ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ โปรโมชนั ผ่านชอ่งทางสอืสารต่างๆ  

ปล. บล. พย. 

ผูร้บัผิดชอบแผน 

ผลการดาํเนินงาน 
- เผยแพร่ผ่าน เวบ็ไซต ์ทีโอที www.tot.co.th, https://scm.tot.co.th/bid/   

เม.ย. – ก.ค. 2563 - กาํหนดและเผยแพรน่โยบายดา้นการบริหารและพฒันา

ทรพัยากรบุคคล 

สาํนัก ก. 

ผลการดาํเนินงาน 
- เผยแพร่ นโยบาย หลกัเกณฑ ์การดาํเนินงานตามนโยบาย/หลกัเกณฑด์า้นการบริหารและพฒันา

ทรพัยากรบุคคลผา่น เวบ็ไซต ์ทีโอที www.tot.co.th  

ม.ค. – ธ.ค. 2563 

 

- ทบทวน/ปรบัปรุงกระบวนการทาํงานหลกั คูมื่อการ

ปฏิบติังาน/มาตรฐานการใหบ้ริการ และสือสารให้

ผูป้ฏิบติังานดาํเนินการตามคูมื่อปฏิบติังาน 

พย. 

ผลการดาํเนินงาน 
- ทบทวน และปรบัปรุง โดยเผยแพร่ผา่น เวบ็ไซต ์ทีโอที www.tot.co.th (ภายนอก) และ Intranet > 

ฝ่ายคุณภาพองคก์ร > ระบบงานบริการลูกคา้ (ภายใน) 

2. การสรา้งการมีสว่นรว่มของผูม้ารบับรกิาร ผูมี้สว่นไดส้่วนเสียภายนอก 
กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 

ม.ค. – ธ.ค. 2563 

 

- สาํรวจความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับริการ ผู ้

มีสว่นไดส้ว่นเสียภายนอก เพือนําไปปรบัปรุงระบบการ

ใหบ้ริการ/ผลการดาํเนินงานผ่านโครงการยกระดบั

ศูนยบ์ริการฯ น. 

ภน. ภก. ส่วนงานที

ติดต่อกบัภายนอก 
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กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 
คุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ตาม

มาตรฐานศูนยร์าชการสะดวก (GECC)  

ผลการดาํเนินงาน 
- ศูนยบ์ริการลูกคา้ ทีโอที ดาํเนินการสาํรวจความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ ครงัที 1 

ชว่งเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน 2562 / ครงัที 2 ชว่งเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ผ่าน

ชอ่งทางออนไลน์ (QR code) และแบบกระดาษ  

- วเิคราะหผ์ลสาํรวจฯ และนําไปปรบัปรุงระบบการใหบ้ริการลกูคา้ (ดา้นคุณภาพ) และดา้นกายภาพ 

ม.ค. – ธ.ค. 2563 - ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียกลุ่มตา่งๆ 

(เชน่ ขนัตอนการขอความเห็น การวางแผน การ

ดาํเนินงาน การติดตามประเมินผล) เมือมีโครงการ

สาํคญัต่างๆ  

เจา้ของโครงการ 

ผลการดาํเนินงาน 
- ศูนยบ์ริการลูกคา้ ทีโอที ดาํเนินการสาํรวจความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ ครงัที 1 

ชว่งเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน 2562 / ครงัที 2 ชว่งเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ผ่าน

ชอ่งทางออนไลน์ (QR code) และแบบกระดาษ  

- วเิคราะหผ์ลสาํรวจฯ และนําไปปรบัปรุงระบบการใหบ้ริการลกูคา้ (ดา้นคุณภาพ) และดา้นกายภาพ 

3. การสรา้งเสริมการมีคณุธรรมและความโปรง่ใส การป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจรติ 
กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 

ม.ค. – ก.ค. 2563 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ กจญ. และผูบ้ริหารระดบัสูง

ต่อการสรา้งเสริมสนับสนุนวฒันธรรมองคก์รใหผู้บ้ริหาร

และพนักงานมีทศันคติ คา่นิยมการปฏิบตัิงานอยา่ง

ซือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม รวมถึงการป้องกนัและตอ่ตา้น

ทุจริต 

ลจ. กก. ปล. 

ผูบ้ริหารทุกระดบั 

ผลการดาํเนินงาน 
- ผูบ้ริหารระดับสูง และกรรมการ บมจ.ทีโอที ประกาศเจตจาํนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อตา้นการ

ทุจริต 

- จดันิทรรศการงาน “TOT กา้วสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนําองคก์รโปร่งใส” ในวนัที 24 

กรกฎาคม  ณ อาคาร  ชนั 1 

ม.ค. – มิ.ย. 2563 - การทบทวนมาตรการภายในเพือป้องกนัการทุจริต กก. / พย. 

ผลการดาํเนินงาน 
- ทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียนการทุจริต จดัทาํคูม่ือกระบวนการรบัและ

พิจารณาเรืองรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กาํหนดช่องทางการรอ้งเรียนการทุจริต และ

เผยแพร่ใหบุ้คลากรไดร้บัทราบ ดูไดจ้าก Intranet เมนู “ศูนย ์ศปท.ทีโอที” 
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กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 
- จดัทาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใสภายใน บมจ.ทีโอที ประจาํปี 2563  

ม.ค. – ธ.ค. 2563 

 

- แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตประจาํปี 2563 

และรายงานผลการดาํเนินการป้องกนัการทุจรติปี 2562 

- แนวปฏิบติัการจดัการเรืองรอ้งเรียนการทุจริต ช่องทาง  

และการรายงานขอ้มลูเชิงสถิติประจาํปี 2562 

ศปท. / ปกก.   

ผลการดาํเนินงาน 
- มีการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจาํปี 2563 

นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เป็นรายไตรมาส 

- จดัทาํ และเผยแพรป่ฏิบติัการจดัการเรืองรอ้งเรียนการทุจริต ช่องทาง  และการรายงานขอ้มลูเชิงสถิติ

ประจาํปี 2562 ผ่านทางเวบ็ไซต ์ทีโอที www.tot.co.th 

4. การสนบัสนุนและประสานงานเพอืใหมี้การประเมิน ITA ประจาํปี 2563 
กรอบเวลา กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบหลกั 

ม.ค. – ธ.ค. 2563 

(ตามปฏิทิน

ดาํเนินงานของ 

สาํนักงาน ป.ป.ช.) 

 

- สือสารเกณฑก์ารประเมนิ ITA ประจาํปี 2563 

- ประสานงานเพือใหไ้ดข้อ้มูลผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียภายในและ

ภายนอก รวมทังเอกสารหลกัฐานต่างๆ สาํหรบับนัทึกใน

ระบบ ITAS 

- รายงานผลการดาํเนินงานใหผู้บ้ริหารทราบ 

พย. 

ผลการดาํเนินงาน 
- จดัทาํสอืประชาสมัพนัธ ์เรือง “10 ดชันีชวีดัตามเกณฑ ์ITA” เผยแพรผ่่าน HR NEWS 

- จดัทาํโครงการยกระดบัคณุภาพศูนยบ์ริการลูกคา้ ทีโอที สูม่าตรฐานศูนยร์าชการสะดวก (GECC) เพือ

เป็นการปรบัปรุงคุณภาพบรกิารและการดาํเนินงาน ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ 

ผูใ้ชบ้ริการ 

- จดัทาํ แผนงาน/โครงการซงึเปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นไดส่้วนเสียภายนอก เขา้มามีสว่นร่วมกบั ทีโอที ไดแ้ก ่

โครงการ Smart Farming  โครงการปรบัปรุงภูมทิัศน์โดยนําสายสือสารลงใตดิ้นผ่านท่อรอ้ยสาย 

โครงการ TOT รว่มใจสูภ้ยั COVID-19 โครงการยกระดบั IT ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  

- เปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ผา่นระบบ ITAS  

- รายงานผลการดาํเนินงานฯ ผ่านทีประชุมสายงานและหน่วยธุรกจิ เป็นระยะ และรายงานผลโดยตรง

ต่อ รก.กจญ. เมือวนัที 8 และ 24 มิถุนายน 2563 

 

 


