
2559 2560 2561

1 แผนการเปิดเผยการใชง้บประมาณและ

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งทกุขัน้ตอนอยา่ง

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ปี 2562  แจง้ รจญ. ชจญ. สายงาน/ส านัก

             ใหด้ าเนนิการและสือ่สารภายใน

             อยา่งตอ่เนือ่ง

1. ระดบัการรับรูข้องพนักงานตอ่การใช ้

    จา่ยงบประมาณ - (MC สว่น

    อ ำนวยกำร)

2. ผลด าเนนิงานการจัดซือ้จัดจา้งและใช ้

   จา่ยงบประมาณในแตล่ะขัน้ตอนไดรั้บ

   การเปิดเผยอยา่งโปร่งใส

80%

100%




ยงัไม่

ประเมนิผล

74.21%

-

79%

80%

80%

100%

 -

 -

สว่นอ านวยการสาย

งาน/ส านัก/หน่วย

ธรุกจิ

ฝ่ายการพัสดุ

2 แผนสรา้งสมรรถนะองคค์วามรูด้า้นการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติใหบ้คุลากรที่

เกีย่วขอ้ง

ปี 2562 การอบรมและดงูาน 2 หลกัสตูร

1. กฎหมายการป้องกนัและปราบปราม

    การทจุรติ และดงูานศาลอาญาคดี

    ทจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง (ผจก.

    ทกุทา่น)

2. เทคนคิการสบืสวนสอบสวนและการ

   ด าเนนิการทางวนัิยอยา่งสรา้งสรรค์

   (ผส. ผจก.ทีเ่กีย่วขอ้ง/สนใจ จ านวน

    2 รุน่ ๆ 50 คน)

บคุลากรดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติไดรั้บการพัฒนาใหม้คีวามรูทั้น

การณ์และมเีทคนคิพเิศษในการ

ปฏบิตังิาน - (สก.)

100% - - 60%

ผล 139

 คน

80% 100% n/a สถาบันวชิาการ

ทโีอท ี/ ศปท.

คา่

เป้าหมาย

ตวัชีว้ดั

2562

ตอบสนองเป้าประสงคก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป้าประสงคท์ี ่3 : 

เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 พ.ศ. 2560 - 2564 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  : สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย

ยทุธศาสตรท์ี ่6  : ยกระดบัคะแนนดชันกีารรับรูก้ารทจุรติ (CPI : Corruption Perceptions Index)

ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
งบประมาณ 

(ลา้นบาท)

ผูรั้บผดิชอบ / 

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง
2563 2564

ผลการด าเนนิงาน

      แผนปฏบิตักิำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ ทโีอท ีพ.ศ. 2560 - 2564

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ตัวชีว้ัดยทุธศาสตรท์ี ่3 มาตรการ
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติของ บมจ.ทโีอท ีสอดคลอ้ง

กบัเกณฑ ์ITA

ระดบัคะแนนคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน (ITA :

Integrity & Transparency Assessment) ทีเ่พิม่ข ึน้

เป้ำหมำยตวัชีว้ดั ปี 2559 - 2561ระดบัคะแนนคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ ทโีอท ีมากกวา่ 90

เสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมของพนักงานใหเ้กดิวฒันธรรมการท างานร่วมกนัแบบ

ทมีดว้ยความโปร่งใส มคีณุธรรม และมคีวามรับผดิชอบ (Accountability)
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2559 2560 2561

คา่

เป้าหมาย

ตวัชีว้ดั

2562

ตอบสนองเป้าประสงคก์ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป้าประสงคท์ี ่3 : 

เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 พ.ศ. 2560 - 2564 

ยทุธศาสตรท์ี ่3  : สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย

ยทุธศาสตรท์ี ่6  : ยกระดบัคะแนนดชันกีารรับรูก้ารทจุรติ (CPI : Corruption Perceptions Index)

ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
งบประมาณ 

(ลา้นบาท)

ผูรั้บผดิชอบ / 

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง
2563 2564

ผลการด าเนนิงาน

      แผนปฏบิตักิำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ ทโีอท ีพ.ศ. 2560 - 2564

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ตัวชีว้ัดยทุธศาสตรท์ี ่3 มาตรการ
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติของ บมจ.ทโีอท ีสอดคลอ้ง

กบัเกณฑ ์ITA

ระดบัคะแนนคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน (ITA :

Integrity & Transparency Assessment) ทีเ่พิม่ข ึน้

เป้ำหมำยตวัชีว้ดั ปี 2559 - 2561ระดบัคะแนนคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ ทโีอท ีมากกวา่ 90

เสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมของพนักงานใหเ้กดิวฒันธรรมการท างานร่วมกนัแบบ

ทมีดว้ยความโปร่งใส มคีณุธรรม และมคีวามรับผดิชอบ (Accountability)

3 แผนสรา้งเครอืขา่ยจติอาสาเพือ่การป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ

ปี 2562 ก าหนดจัดกจิกรรมพัฒนาจติอาสา

            ทโีอท ีในเครอืขา่ยองคก์ร

            คณุธรรมตามทักษะ  เพือ่ร่วม

            กจิกรรมสง่เสรมิองคก์ร/ชมุชนใน

            ดา้นตา่ง ๆ อาท ิภัยพบิตั ิโรงครัว

            ไอทเีพือ่นอ้ง งานพธิ ีเป็นตน้ โดย

            สอดแทรกความรู ้กจิกรรมดา้น

            การป้องกนัการทจุรติเป็นระยะ เชน่

            การดงูานพพิธิภัณฑต์า้นโกง งาน

            วนัตอ่ตา้นคอรรั์ปชนัสากล งานวนั

            CG Day เป็นตน้

มเีครอืขา่ยเฝ้าระวงัการทจุรติทีม่คีวามรู ้

ความเขา้ใจในกฎ ระเบยีบ และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยส านัก/สายงานละ 10

 คนเป็นอยา่งนอ้ย - (กก. ศปท. สก. และ 

สธ.) 

100%  -  - 60% 80% 100% 0.05 ฝ่ายกจิการสัมพันธ ์/

 ศปท.




หมำยเหต ุn/a ยังไมม่ขีอ้มลู อยูร่ะหวา่งตดิตามผล
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