
2559 2560 2561

1 แผนปรับฐานความคดิใหพ้นักงานมี

ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งประโยชน์

ทับซอ้น การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชน์

อืน่ใด (สนิบน)

1. รอ้ยละพนักงานทีอ่บรมผา่นวทิยากร

    ตวัคณู และ e-Learning - (MC สก.)

2. จ านวนสือ่ Do and Don't ทีเ่ขา้ถงึ

   พนักงาน - (สกก.)

3. รอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจของพนักงาน

    ตอ่การแยกแยะประโยชนส์ว่นตนและ

    การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด -

    (สก.)

100%

50 (ชิน้)

100%

-  - 86%

30

-

100%

20

80%

 -

-

100%

n/a

ส านักทรัพยากรบคุคล/

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

สถาบนัวชิาการทโีอที

ฝ่ายกจิการสมัพันธ์

2.1 ระดบัการรับรูว้ธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการ

     จัดซือ้จด้จา้ง การควบคมุพัสด ุและ

     ความ ขดักนัระหวา่งผลประโยชน์

     สว่นบคุคลและผลประโยชนส์ว่นรวม

     ทีถ่กูตอ้งของพนักงาน - (MC งกก.)

90% 83% 84% 72% 90%

2.2 ผลการกระท าผดิทางวนัิยในงานรับ

     ช าระเงนิ และงานพัสดลุดลง 

    *ปี 2561 เพิม่งานจัดซือ้จัดจา้ง -

     (งกก.)

80% 8 เรือ่ง
 

(Baselin

e)

100% 60% รอผล

ประเมนิ

จาก 

งกก.

80%

ฝ่ายกจิการสมัพันธ ์/

สถาบนัวชิาการ ทโีอที

โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดั
2562

2 แผนปลกูฝังคา่นยิมซือ่ตรง โปร่งใสใน

การปฏบิตังิาน (Integrity and 

Transparency) (วนัิยเชงิรุก)*

ปี 2562   e-Learning วนัิยเชงิรุก

n/a

2563 2564
งบประมาณ 

(ลา้นบาท)

ผูรั้บผดิชอบ / 

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ที่

ผลการด าเนนิงาน

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 พ.ศ. 2560 - 2564  ที ่ 1 : สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ

ตอบสนองเป้าประสงคก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป้าประสงคท์ี ่1 เพือ่สรา้งจติส านกึและปลกูฝังความซือ่สตัยส์จุรติ 

     

      แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอท ีพ.ศ. 2560 - 2564

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ตัวชีว้ัดยทุธศาสตรท์ี ่1 มาตรการ
เสรมิสรา้งจติส านกึความตระหนักและคา่นยิม

ของผูบ้รหิารและพนักงานใหป้ฏบิตัหินา้ที่

ตามหลกัธรรมาภบิาล

ประเมนิประสบการณ์และการรับรูร้ะบบการบรหิารงานของ 

ทโีอท ีวา่มกีารบรหิารจัดการทีด่ตีามหลกัธรรมมาภบิาล(คณุธรรม 

โปร่งใส มุง่เนน้ผลประโยชนส์ว่นรวม)  

เป้าหมายตวัชีว้ดั ปี 2559 - 2561

ผลคะแนน ITA หมวด 2 ความพรอ้มรับผดิ และหมวด 4 วฒันธรรม

คณุธรรมในองคก์รมากกวา่ 90

1. สรา้งจติส านกึ คา่นยิมความซือ่สตัยส์จุรติในการท างานเพือ่องคก์ร

2. พัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิารในการบรหิารงานบคุคล

1 of 3 ศปท. ทโีอที
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โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดั
2562 2563 2564

งบประมาณ 

(ลา้นบาท)

ผูรั้บผดิชอบ / 

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ที่

ผลการด าเนนิงาน

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 พ.ศ. 2560 - 2564  ที ่ 1 : สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ

ตอบสนองเป้าประสงคก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป้าประสงคท์ี ่1 เพือ่สรา้งจติส านกึและปลกูฝังความซือ่สตัยส์จุรติ 

     

      แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอท ีพ.ศ. 2560 - 2564

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ตัวชีว้ัดยทุธศาสตรท์ี ่1 มาตรการ
เสรมิสรา้งจติส านกึความตระหนักและคา่นยิม

ของผูบ้รหิารและพนักงานใหป้ฏบิตัหินา้ที่

ตามหลกัธรรมาภบิาล

ประเมนิประสบการณ์และการรับรูร้ะบบการบรหิารงานของ 

ทโีอท ีวา่มกีารบรหิารจัดการทีด่ตีามหลกัธรรมมาภบิาล(คณุธรรม 

โปร่งใส มุง่เนน้ผลประโยชนส์ว่นรวม)  

เป้าหมายตวัชีว้ดั ปี 2559 - 2561

ผลคะแนน ITA หมวด 2 ความพรอ้มรับผดิ และหมวด 4 วฒันธรรม

คณุธรรมในองคก์รมากกวา่ 90

1. สรา้งจติส านกึ คา่นยิมความซือ่สตัยส์จุรติในการท างานเพือ่องคก์ร

2. พัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิารในการบรหิารงานบคุคล

3 แผนเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน 

กฏหมายการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติ และการน าสูอ่งคก์รคณุธรรม

ทีย่ัง่ยนืใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและ ศปท.

ปี 2562 กก. และ จสก.จัดท าและ

              จัดอบรมหลกัสตูร ก าหนด

              เนือ้หาครอบคลมุเรือ่ง

              ประมวลกฎหมายอาญา

              มาตรา 157 กบัการใช ้

              อ านาจของเจา้หนา้ทีรั่ฐ

             ความรูค้วามเขา้ใจการทจุรติ

             การประพฤตมิชิอบ  คดทีี่

             เกีย่วขอ้งกบัการแตง่ตัง้

             โยกยา้ย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ

             ทีเ่กีย่วขอ้ง และการ

             ด าเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบั

             พรบ.การป้องกนัและ

             ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.

             2561 และมต ิครม. เมือ่วนัที่

             27 มนีาคม 2561 พรอ้ม

             จัดท าสือ่การสอนเพือ่การ

             เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

             (e-Learning)

รจญ. ชจญ. ศปท. ทโีอท ี ไดรั้บการอบรมดา้น

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติที่

สอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น าสู่

องคก์รคณุธรรมทีย่ัง่ยนื  - (สก. ศปท.)

100% -  - 70% 100% n/a สถาบนัวชิาการทโีอท ี

/ ศปท. ทโีอที

2 of 3 ศปท. ทโีอที
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โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดั
2562 2563 2564

งบประมาณ 

(ลา้นบาท)

ผูรั้บผดิชอบ / 

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ที่

ผลการด าเนนิงาน

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 พ.ศ. 2560 - 2564  ที ่ 1 : สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ

ตอบสนองเป้าประสงคก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป้าประสงคท์ี ่1 เพือ่สรา้งจติส านกึและปลกูฝังความซือ่สตัยส์จุรติ 

     

      แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอท ีพ.ศ. 2560 - 2564

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ตัวชีว้ัดยทุธศาสตรท์ี ่1 มาตรการ
เสรมิสรา้งจติส านกึความตระหนักและคา่นยิม

ของผูบ้รหิารและพนักงานใหป้ฏบิตัหินา้ที่

ตามหลกัธรรมาภบิาล

ประเมนิประสบการณ์และการรับรูร้ะบบการบรหิารงานของ 

ทโีอท ีวา่มกีารบรหิารจัดการทีด่ตีามหลกัธรรมมาภบิาล(คณุธรรม 

โปร่งใส มุง่เนน้ผลประโยชนส์ว่นรวม)  

เป้าหมายตวัชีว้ดั ปี 2559 - 2561

ผลคะแนน ITA หมวด 2 ความพรอ้มรับผดิ และหมวด 4 วฒันธรรม

คณุธรรมในองคก์รมากกวา่ 90

1. สรา้งจติส านกึ คา่นยิมความซือ่สตัยส์จุรติในการท างานเพือ่องคก์ร

2. พัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิารในการบรหิารงานบคุคล

4 แผนพัฒนาคณุธรรมในการบรหิารงาน

บคุคล (Role Model) 

ปี 2562 สก. เชญิ ผส. ผจก.ทีย่ังไม่

            อบรมทโีอท ีไรท้จุรติ (ปรับ

            ฐานความคดิประโยชนทั์บ

            ซอ้น) อบรมทาง e-learning 

หมายเหต ุ

    - จสก. สกก. และ มบก. อยูร่ะหวา่ง

      หารอืพัฒนาหลกัสตูรองคก์ร

      คณุธรรมและการวดัผล

ความเห็น OC เมือ่วนัที ่4 มนีาคม

                      2562

    - เพิม่หลกัสตูรปฏบิตัธิรรม / 

      เนกขมัมะ ฟังพระธรรมเทศนา

      ไตรมาสละ 1 ครัง้

รอ้ยละของการไมป่ระพฤตปิฏบิตัติามคา่นยิม 

จรยิธรรมทีก่ าหนด - (สกก.)

ความเห็น สกก. ปี 2562 ไดก้ าหนดแนวทาง

ด าเนนิงาน ดงันี้

1) แปลงคา่นยิม/วฒันธรรมองคก์รเป็น

    พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์

2) น าเสนอนุมัตทิีป่ระชมุผูบ้รหิารระดบัสงู

     (MM)

3) ก าหนดพฤตกิรรมเป็นค าถาม

4) สอืสารใหเ้กดิการรับรูโ้ดยท่ัวถงึ

5) ส ารวจ / ประเมนิผล

6) สรุปผล

5 13.78 12.82 18.75 6 5 n/a ส านักทรัพยากรบคุคล/

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

สถาบนัวชิาการทโีอที

ฝ่ายกจิการสมัพันธ์

หมายเหต ุ  n/a ยังไมม่ขีอ้มลู หรอื อยูร่ะหวา่งตดิตามผล

3 of 3 ศปท. ทโีอที


