การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน บมจ.ทีโอที
ประจําปี พ.ศ. 2563
***************************
สืบเนื องจากมติทีประชุมผูบ้ ริหารสายงานและหน่ วยธุรกิจ ครังที 1/2563 เมือวันที 6 มกราคม
เรือง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปี 2562 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
บมจ.ทีโอที ประจําปี 2563 กอปร์กบั การติดตามการดําเนิ นงานตามมติทีประชุมผูบ้ ริหารสายงานและหน่วยธุรกิจ
เรือง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ตามบันทึกเลขที ทีโอที/432 ลงวันที 26 พฤษภาคม
นัน ฝ่ ายคุณภาพองค์กร (พย.)
ขอรายงานผลการดําเนิ นงานดังนี
1. การเพิมประสิทธิภาพการสือสาร และการเปิ ดเผยข้อมูล
กรอบเวลา
กิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ธ.ค. 2562
- การเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ผ่านสือ
กก. ปล. บล.
ประชาสัมพันธ์ทงภายใน
ั
และภายนอก
ผลการดําเนินงาน
- จัดทําสือประชาสัมพันธ์ Infographic ทังภายในและภายนอก เรือง No Gift Policy ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ HR NEWS, Internal PR, แผ่นข่าวประชาสัมพันธ์ติดภายในลิฟต์, X-Stand ติดทีชันล่างอาคาร 9,
เว็บไซต์ ทีโอที www.tot.co.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, Social Media (Facebook, Instagram : TOT
Public, Line Group : TOT Change Agent, HR Coordinator) เป็ นต้น
- จัดทํา “แนวปฏิบต
ั ิตามนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อืนใด (No Gift Policy)” และ
สือสารให้บุคลากรใน ทีโอที ทราบเพือถือปฏิบตั ิ ผ่าน Intranet เมนู “ศูนย์ ศปท.ทีโอที” หัวข้อ
“ระเบียบ คําสัง ข้อบังคับทีเกียวข้อง”
ม.ค. 2563
- การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ กจญ.
กก. ปล. บล.
(กรณีทีเปลียน กจญ.) รจญ. และ ชจญ. โดยมีการสือสาร
ให้ผบู ้ ริหารและพนั กงานภายใต้สงั กัดรับทราบและถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ
ผลการดําเนินงาน
- จัดทําสือประชาสัมพันธ์ “เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ รก.กจญ.” ลงวันที 13 มีนาคม 2563
โดยเผยแพร่ Infographic ทังภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ HR NEWS, Internal PR,
เว็บไซต์ ทีโอที www.tot.co.th หัวข้อ เกียวกับ TOT > เจตจํานงสุจริต เป็ นต้น
- แจ้งให้ผบ
ู ้ ริหาร และพนั กงาน ลงนามรับทราบในระบบ รับรองความเป็ นบุคคลโปร่งใส (Transparency
Profile : TP) ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563
ธ.ค.2562 – ตลอดปี - ดําเนิ นและเผยแพร่กิจกรรมการต่อต้านทุจริต การ
กก. ปล. บล.
2563
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
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กรอบเวลา
กิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผลการดําเนินงาน
- จัดทําสือประชาสัมพันธ์เรืองต่างๆ เช่น ช่องทางการร้องเรียนการทุ จริต นโยบาย “No Gift Policy”
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน (ผ่าน Intranet เมนู ศูนย์ ศปท. ทีโอที) HR NEWS เรือง ค่านิ ยมใหม่
“Transparency & Integrity” “10 ดัชนี ชีวดั ตามเกณฑ์ ITA” ฯลฯ
ม.ค. – ธ.ค. 2563 - จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ปล. และเจ้าของ
ข่าวสาร
แหล่งข้อมูล
ผลการดําเนินงาน
เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี
- ห้องศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารประชาชน ณ อาคาร 5 ชัน 3
- เว็บไซต์ http://www.oic.go.th/INFOCENTER6/617/
- เว็บไซต์ ทีโอที www.tot.co.th หัวข้อ ศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารประชาชน
เม.ย. – ธ.ค. 2563 - จัดให้มี และเผยแพร่ขอ้ มูลผลการดําเนิ นโครงการสําคัญๆ
ปล. บล. พย.
แผนการดําเนิ นงานสําคัญ แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบแผน
แผนการจัดซือจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ รายการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชัน ผ่านช่องทางสือสารต่างๆ
ผลการดําเนินงาน
- เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ ทีโอที www.tot.co.th, https://scm.tot.co.th/bid/
เม.ย. – ก.ค. 2563 - กําหนดและเผยแพร่นโยบายด้านการบริหารและพัฒนา
สํานัก ก.
ทรัพยากรบุคคล
ผลการดําเนินงาน
- เผยแพร่ นโยบาย หลักเกณฑ์ การดําเนิ นงานตามนโยบาย/หลักเกณฑ์ดา
้ นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลผ่าน เว็บไซต์ ทีโอที www.tot.co.th
ม.ค. – ธ.ค. 2563 - ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการทํางานหลัก คูม่ อื การ
พย.
ปฏิบตั ิงาน/มาตรฐานการให้บริการ และสือสารให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานดําเนิ นการตามคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
ผลการดําเนินงาน
- ทบทวน และปรับปรุง โดยเผยแพร่ผา
่ น เว็บไซต์ ทีโอที www.tot.co.th (ภายนอก) และ Intranet >
ฝ่ ายคุณภาพองค์กร > ระบบงานบริการลูกค้า (ภายใน)
2. การสร้างการมีสว่ นร่วมของผูม้ ารับบริการ ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบเวลา
กิจกรรม
ม.ค. – ธ.ค. 2563 - สํารวจความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการ ผู ้
มีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก เพือนําไปปรับปรุงระบบการ
ให้บริการ/ผลการดําเนิ นงานผ่านโครงการยกระดับ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ศูนย์บริการฯ น.
ภน. ภก. ส่วนงานที
ติดต่อกับภายนอก
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กรอบเวลา

กิจกรรม
คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าตาม
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

ผลการดําเนินงาน
- ศูนย์บริการลูกค้า ที โอที ดําเนิ นการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ครังที 1
ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2562 / ครังที 2 ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (QR code) และแบบกระดาษ
- วิเคราะห์ผลสํารวจฯ และนํ าไปปรับ ปรุงระบบการให้บริการลูกค้า (ด้านคุณภาพ) และด้านกายภาพ
ม.ค. – ธ.ค. 2563 - ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มต่างๆ
เจ้าของโครงการ
(เช่น ขันตอนการขอความเห็น การวางแผน การ
ดําเนิ นงาน การติดตามประเมินผล) เมือมีโครงการ
สําคัญต่างๆ
ผลการดําเนินงาน
- ศูนย์บริการลูกค้า ที โอที ดําเนิ นการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ครังที 1
ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2562 / ครังที 2 ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (QR code) และแบบกระดาษ
- วิเคราะห์ผลสํารวจฯ และนํ าไปปรับ ปรุงระบบการให้บริการลูกค้า (ด้านคุณภาพ) และด้านกายภาพ
3. การสร้างเสริมการมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใส การป้ องกันและต่อต้านการทุจริต
กรอบเวลา
กิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ม.ค. – ก.ค. 2563 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ กจญ. และผูบ้ ริหารระดับสูง
ลจ. กก. ปล.
ต่อการสร้างเสริมสนับสนุ นวัฒนธรรมองค์กรให้ผบู ้ ริหาร ผูบ้ ริหารทุกระดับ
และพนักงานมีทศั นคติ ค่านิ ยมการปฏิบตั ิงานอย่าง
ซือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม รวมถึงการป้ องกันและต่อต้าน
ทุจริต
ผลการดําเนินงาน
- ผูบ
้ ริหารระดับสูง และกรรมการ บมจ.ทีโอที ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการ
ทุจริต
- จัดนิ ทรรศการงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนํ าองค์กรโปร่งใส” ในวันที 24
กรกฎาคม
ณ อาคาร ชัน 1
ม.ค. – มิ.ย. 2563 - การทบทวนมาตรการภายในเพือป้ องกันการทุจริต
กก. / พย.
ผลการดําเนินงาน
- ทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต จัดทําคูม
่ ือกระบวนการรับและ
พิจารณาเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และ
เผยแพร่ให้บุคลากรได้รบั ทราบ ดูได้จาก Intranet เมนู “ศูนย์ ศปท.ทีโอที”
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กรอบเวลา
กิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
- จัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน บมจ.ทีโอที ประจําปี 2563
ม.ค. – ธ.ค. 2563 - แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริตประจําปี 2563
ศปท. / ปกก.
และรายงานผลการดําเนิ นการป้ องกันการทุจริตปี 2562
- แนวปฏิบต
ั ิการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต ช่องทาง
และการรายงานข้อมูลเชิงสถิติประจําปี 2562
ผลการดําเนินงาน
- มีการรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบต
ั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี 2563
นําเสนอต่อคณะอนุ กรรมการ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็ นรายไตรมาส
- จัดทํา และเผยแพร่ปฏิบต
ั ิการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต ช่องทาง และการรายงานข้อมูลเชิงสถิติ
ประจําปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ ทีโอที www.tot.co.th
4. การสนับสนุนและประสานงานเพือให้มีการประเมิน ITA ประจําปี 2563
กรอบเวลา
กิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ม.ค. – ธ.ค. 2563 - สือสารเกณฑ์การประเมิน ITA ประจําปี 2563
พย.
(ตามปฏิทิน
- ประสานงานเพือให้ได้ขอ
้ มูลผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียภายในและ
ดําเนิ นงานของ
ภายนอก รวมทังเอกสารหลักฐานต่างๆ สําหรับบันทึกใน
สํานักงาน ป.ป.ช.)
ระบบ ITAS
- รายงานผลการดําเนิ นงานให้ผบ
ู้ ริหารทราบ
ผลการดําเนินงาน
- จัดทําสือประชาสัมพันธ์ เรือง “10 ดัชนี ชว
ี ดั ตามเกณฑ์ ITA” เผยแพร่ผา่ น HR NEWS
- จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สูม
่ าตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพือ
เป็ นการปรับปรุงคุณภาพบริการและการดําเนิ นงาน ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
ผูใ้ ช้บริการ
- จัดทํา แผนงาน/โครงการซึงเปิ ดโอกาสให้ผูม
้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก เข้ามามีสว่ นร่วมกับ ทีโอที ได้แก่
โครงการ Smart Farming โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์โดยนํ าสายสือสารลงใต้ดินผ่านท่อร้อยสาย
โครงการ TOT ร่วมใจสูภ้ ยั COVID-19 โครงการยกระดับ IT ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
- เปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านระบบ ITAS
- รายงานผลการดําเนิ นงานฯ ผ่านที ประชุมสายงานและหน่ วยธุรกิจ เป็ นระยะ และรายงานผลโดยตรง
ต่อ รก.กจญ. เมือวันที 8 และ 24 มิถุนายน 2563
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