
การด าเนนิงานของศนูยป้์องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

ไตรมาส 2/2562

12 มิถุนายน 2562

• ผลการด าเนนิงาน 

 ดา้นการป้องกนัการทจุรติ

o แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ประจ าปี 2562

 ดา้นการปราบปรามการทจุรติ

o เรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ



ความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและ ปราบปรามการทจุรติ ประจ าปี 2562
(เดอืนพฤษภาคม) 

31

OC Execution Evolution 
& Learning

CG
1/2562

ศปท.
1/2562

Improvement

27 4 19

2562

มกราคม มนีาคมกมุภาพันธ์ ธันวาคม มกราคม

*ตดิตามผล
 ทกุไตรมาส

มถินุายน กนัยายน

สว่นงาน
รายงานผลตามแผน

3 ครัง้ ภายในวันที ่5 ของเดอืน
1. มถินุายน 
2. กนัยายน
3. ธนัวาคม

15 15

เมษายน

ปย. รว่มกบั
สว่นงานพจิารณา
เชือ่มโยงตวัชีว้ดั

2562

มกราคม กมุภาพันธ์ มถินุายน กนัยายน

ศปท.
ทโีอที

ส านักงาน
ป.ป.ช.

หมายเหตุ
1. ปช. 0013/ว0001  ลว. 4 มกราคม 2562
2. ปช. 0013/ว0015  ลว. 28 กมุภาพันธ ์2562
3. ปช. 0013/0069  ลว. 23 เมษายน 2562

สง่แผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทจุรติ
ภาครัฐวสิาหกจิ 
พ.ศ. 2562 – 2564

ใหร้ัฐวสิาหกจิ1

สง่คูม่อืแผนปฏบิตั ิ
การป้องกนัการ
ทจุรติภาค
รัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 
2562 – 2564

ใหร้ัฐวสิาหกจิ2

ก าหนดใหร้ัฐวสิาหกจิ3

รายงานผลการด าเนนิงาน
ตามแผนในระบบ Smart 
Vision หรอื E-Plan 2 ครัง้

2563
40%

2



ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่เป้าหมาย
ตวัชีว้ดั

ผลการด าเนนิงาน
2562 2563 2564

งบประมาณ 
(ลา้นบาท)

ผูร้บัผดิชอบ / 
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง

2559 2560 2561

1 แผนปรบัฐานความคดิใหพ้นกังานมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเรือ่งประโยชนท์บัซอ้น การรบัทรพัยส์นิหรอื
ประโยชนอ์ืน่ใด (สนิบน)

1.  รอ้ยละพนักงานทีอ่บรมผา่นวทิยากร
    ตัวคณู และ e-Learning - (MC สก.)

2.  จ านวนสือ่ Do and Don't ทีเ่ขา้ถงึ
    พนักงาน - (สกก.)

3.  รอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจของพนักงาน
    ตอ่การแยกแยะประโยชนส์ว่นตนและ
    การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด -
    (สก.)

100%

50 (ช ิน้)

100%

- - 86%

30

-

100%

20

80%

-

-

100% n/a

ส านักทรัพยากร
บคุคล/

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
สถาบนัวชิาการทโีอที
ฝ่ายกจิการสมัพันธ์

2 แผนปลกูฝงัคา่นยิมซือ่ตรง โปรง่ใสในการ
ปฏบิตังิาน (Integrity and Transparency)
(วนิยัเชงิรกุ)*

ปี 2562   e-Learning วนิยัเชงิรกุ

2.1  ระดับการรับรูว้ธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการ
     จัดซือ้จด้จา้ง การควบคมุพัสด ุและ
     ความ ขดักนัระหวา่งผลประโยชน์
     สว่นบคุคลและผลประโยชนส์ว่นรวม
     ทีถ่กูตอ้งของพนักงาน - (MC งกก.)

90% 83% 84% 72% 90% n/a

ฝ่ายกจิการสมัพันธ ์/
สถาบนัวชิาการ 

ทโีอที
2.2  ผลการกระท าผดิทางวนัิยในงานรับ
     ช าระเงนิ และงานพัสดลุดลง 
    *ปี 2561 เพิม่งานจัดซือ้จัดจา้ง -
     (งกก.)

80% 8 เรือ่ง 
(Baseli

ne)

100% 60% รอผล
ประเมนิ
จาก 
งกก.

80%

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอที ประจ าปี 2562

ยทุธศาสตรท์ี ่1    เสรมิสรา้งจติส านกึความตระหนักและคา่นยิมของผูบ้รหิารและพนักงานใหป้ฏบิัตหินา้ทีต่ามหลกัธรรมาภบิาล

3

มคีวามกา้วหนา้ 50%



ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย
ตวัชีว้ดั

ผลการด าเนนิงาน

2562 2563 2564
งบประมาณ 
(ลา้นบาท)

ผูร้บัผดิชอบ / 
สว่นงานที่
เกีย่วขอ้ง2559 2560 2561

3 แผนเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน กฏหมายการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และการน าสูอ่งคก์ร
คณุธรรมทีย่ ัง่ยนืใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและ ศปท.

ปี 2562 กก. และ จสก.จดัท าและจัดอบรมหลกัสตูร โดย
         ก าหนดเนือ้หาครอบคลมุเรือ่งประมวลกฎหมาย
         อาญามาตรา 157 กบัการใชอ้ านาจของเจา้หนา้ที่
         รัฐความรูค้วามเขา้ใจการทจุรติการประพฤตมิิ
         ชอบ  คดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการแตง่ตัง้ โยกยา้ย 
         กฎเกณฑ ์ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และการด าเนนิงาน
         ทีส่อดคลอ้งกบัและ พรบ.การป้องกนัและ
         ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 และมต ิครม.    
         มือ่วันที ่27 มนีาคม 2561 พรอ้มจัดท าสือ่การ2   
         สอน (e-Learning)  

รจญ. ชจญ. ศปท. ทโีอท ี ไดรั้บการอบรมดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติทีส่อดคลอ้งกบั
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น าสูอ่งคก์รคณุธรรมทีย่ัง่ยนื  
- (สก. ศปท.)

100% - - 70% 100% n/a สถาบนัวชิาการ
ทโีอท ี

/ ศปท. ทโีอที

4 แผนพฒันาคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคล (Role 
Model) 

ปี 2562 สก. เชญิ ผส. ผจก.ทีย่งัไมอ่บรม ทโีอท ีไรท้จุรติ
              (ปรับฐานความคดิประโยชนท์บัซอ้น) อบรม
              ทาง e-learning 

หมายเหต ุ
    - จสก. สกก. และ มบก. อยูร่ะหวา่งหารอืการพัฒนา
      หลักสตูรองคก์รคณุธรรมและการวัดผล

ความเห็น OC เมือ่วันที ่4 มนีาคม 2562
    - เพิม่ปฏบิตัธิรรม/เนกขมัมะ และฟังพระธรรมเทศนา
       ไตรมาสละ 1 ครัง้

รอ้ยละของการไมป่ระพฤตปิฏบิตัติามคา่นยิม 
จรยิธรรมทีก่ าหนด - (สกก.)

ความเห็น สกก. ปี 2562 ไดก้ าหนดแนวทาง
ด าเนนิงาน ดังนี้

1)   แปลงคา่นยิม/วัฒนธรรมองคก์รเป็น
     พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
2)  น าเสนอนุมตั ิรจญ.อ.
3)  ก าหนดพฤตกิรรมเป็นค าถาม
4)  สอืสารใหเ้กดิการรับรูโ้ดยทั่วถงึ
5)  ส ารวจ / ประเมนิผล
6)  สรปุผล

5 13.78 12.82 18.75 6 5 n/a ส านักทรัพยากร
บคุคล/

ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 

สถาบนัวชิาการ
ทโีอที

ฝ่ายกจิการสมัพันธ์

แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอที ประจ าปี 2562

ยทุธศาสตรท์ี ่1    เสรมิสรา้งจติส านกึความตระหนักและคา่นยิมของผูบ้รหิารและพนักงานใหป้ฏบิัตหินา้ทีต่ามหลกัธรรมาภบิาล

4



แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอที ประจ าปี 2562

ยทุธศาสตรท์ี ่2    บรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและพัฒนากลไกในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

5

ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย
ตวัชีว้ดั

ผลการด าเนนิงาน
2562 2563 2564

งบประมาณ 
(ลา้นบาท)

ผูร้บัผดิชอบ / 
สว่นงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง2559 2560 2561

1 แผนพฒันากลไก ศปท. สูค่วามย ัง่ยนื

ผล  1. ปรับปรงุค าสัง่ ทโีอท ีที ่รบ.1/2559
         และ ค าสัง่ ทโีอท ีที ่รบ.55/2546
      2. กจญ. แตง่ตัง้นายเชาว ์ พันธร์ุง่จติติ
         เป็น ผอ.ศปท. เป็นวาระที ่2 ระหวา่ง
         วันที ่11 มนีาคม 2562 - 30 กนัยายน
         2564

 ปี 2562 - ก าหนดสว่นงานท าหนา้ทีเ่ลขานุการ
          ศปท. ทโีอท ี(ปกก. - สว่นป้องกนัและ
          ปราบปรามการทจุรติ) ภายใตฝ่้าย
          กจิการสมัพันธ ์(กก.) ส านักทรัพยากร
          บคุคล (ก.) 

- สือ่สารมาตรการทีส่อดคลอ้งกบัมติ
          ครม. เมือ่วันที ่27 มนีาคม 2561

1.   ความรวดเร็วในการตรวจสอบเบาะแส
    การทจุรติ

2.  มรีะบบบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนที่
    โปรง่ใส รวดเร็ว 

3.  ก าหนดสว่นงานท าหนา้ทีเ่ลขานุการ
    ศปท.

100 วัน

100%

100%

160 

50%

-

57

80% 

-

-

100%

80%

-

-

100%

- ศปท. ทโีอท ี
/ส านักทรัพยากร
บคุคล ส านัก
ยทุธศาสตร์

 

2 แผนเผยแพรล่กัษณะความผดิ การลงโทษ
สือ่สารบทเรยีนรูเ้พือ่การป้องกนัและปฏเิสธ 
และสือ่สารชอ่งทางรบัแจง้เบาะแส 

ปี 2562  - เผยแพร ่Case Study อยา่ง
            ตอ่เนือ่ง (สกก.)

          - ปรับ/เพิม่ความถี ่ชอ่งทาง 
            รปูแบบการสือ่สารชอ่งทางแจง้
            เบาะแส และผลการด าเนนิงาน
            ศปท. (ปล.)

1.   ระดับคะแนนความเชือ่มัน่ของผูม้ี
    สว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การป้องกนัและ
    ปราบปรามการทจุรติ ทโีอท ี- (MC 

งกก.)

2.  ระดับการรับรูข้องพนักงานตอ่การ
    ป้องกนัการทจุรติ  (กก.)

80%

100%

60.25%

90%

62.13%

89.68%

62.76%

n/a

70%

100%

75% 80%

0.05

ฝ่ายกจิการสมัพันธ ์ 
ฝ่ายประชาสมัพันธ์
องคก์รและสอืสาร

การตลาด 
/ ศปท. 

ฝ่ายกจิการสมัพันธ์

ฝ่ายประชาสมัพันธ์
องคก์รและสอืสาร

การตลาด 

มคีวามกา้วหนา้ 30%



แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอที ประจ าปี 2562

ยทุธศาสตรท์ี ่2    บรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและพัฒนากลไกในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

6

ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย
ตวัชีว้ดั

ผลการด าเนนิงาน
2562 2563 2564

งบประมาณ 
(ลา้นบาท)

ผูร้บัผดิชอบ / 
สว่นงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง2559 2560 2561

3 แผนสรา้งกลไกการป้องกนัเพือ่ยบัย ัง้
การทจุรติ

ปี 2562  
1. ประเมนิประสทิธภิาพ
    1.1 การเปิดเผยรายงานการตัง้ราคากลาง
         รายชือ่ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการจัดซือ้จัดจา้ง
         และผลการจัดซือ้จัดจา้งในเว็บไซต์
         สายงาน / ส านัก
    1.2 ระบบขอ้มลูประวตัริาคาพัสดุ
         (Mat-Price-Info)

2.  เปิดใชร้ะบบและเผยแพรร่ะเบยีบ ทโีอท ี
     เรือ่ง ยืน่บญัชแีสดงรายการทรัพยส์นิ
     และหนีส้นิ ระดบัฝ่ายขึน้ไปภายใน
     ไตรมาส 3/2562

3. น าผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งตอ่การทจุรติ
     ก าหนดแนวทาง/มาตรการสนับสนุน

4. ก าหนดมาตรการลดการใชด้ลุยพนิจิ

1.  เปิดเผยการตัง้ราคากลางของ
    กรรมการราคากลาง รายชือ่กรรมการ
    ราคากลาง กรรมการจัดซือ้จัดจา้ง 
    กรรมการตรวจรับ และผลการจัดซือ้
    จัดจา้งทกุงานในเว็บไซตห์น่วยงาน 
    (สว่นอ านวยการสายงาน/หน่วยธรุกจิ)

2.  มรีายงานผลทีส่ะทอ้นประสทิธผิลการ
    จัดซือ้จัดจา้งจากระบบงาน ทโีอท ี
    อาท ิ  ระบบขอ้มลูประวตัริาคาพสัด ุ
    (Mat-Price-Info)

3.  ระบบยืน่บญัชแีสดงรายการทรัพยส์นิ
    และหนีส้นิ (ODS : Online Declaration
   System) ส าหรับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปในปี
    2562 และผูป้ฏบิตังิาน ทโีอท ีภายในปี
    2563 (มาตรา 130)* 

หมายเหต ุ*กรณีส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนดใหผู้ป้ฏบิตังิานตอ้งยืน่แสดงบญัชี

ทรัพยส์นิ
   

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

80%

50%

10%

100%

100%

100%
ระดับ
ฝ่าย

 -  

-

100%
ผู ้

ปฏบิตัิ
งาน

n/a ศปท. / 
สว่นอ านวยการสาย
งาน/ส านัก/หน่วย

ธรุกจิ
 

ฝ่ายบรหิารธรุกจิ
คลาวดแ์ละดจิทิัล 

ฝ่ายระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศ ฝ่ายที่
ปรกึษาและระเบยีบ
ค าสัง่ ฝ่ายการพัสดุ
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล
และฝ่ายกจิการ

สมัพันธ์



แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอที ประจ าปี 2562
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ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย
ตวัชีว้ดั

ผลการด าเนนิงาน
2562 2563 2564

งบประมา
ณ (ลา้น
บาท)

ผูร้บัผดิชอบ / 
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง2559 2560 2561

1 แผนการเปิดเผยการใชง้บประมาณและ
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทกุข ัน้ตอนอยา่ง
โปรง่ใส ตรวจสอบได้

ปี 2562  แจง้ รจญ. ชจญ. สายงาน/ส านัก
          ด าเนนิการใหค้รบถว้นและสือ่สารภายใน
          อยา่งตอ่เนือ่ง

1. ระดับการรับรูข้องพนักงานตอ่การใช ้

    จา่ยงบประมาณ - (MC สว่น
    อ านวยการ)

2. ผลด าเนนิงานการจัดซือ้จัดจา้งและใช ้

   จา่ยงบประมาณในแตล่ะขัน้ตอนไดรั้บ
   การเปิดเผยอยา่งโปรง่ใส

80%

100% ยงัไม่
ประเมนิผล

74.21%

-

79%

80%

80%

100%

-

-

สว่นอ านวยการสาย
งาน/ส านัก/หน่วย

ธรุกจิ

ฝ่ายการพัสดุ

2 แผนสรา้งสมรรถนะองคค์วามรูด้า้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติใหบ้คุลากร
ทีเ่กีย่วขอ้ง

ปี 2562 การอบรมและดงูาน 2 หลกัสตูร
1. กฎหมายการป้องกนัและปราบปราม
    การทจุรติ และดงูานศาลอาญาคดี
    ทจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง (ผจก.
    ทกุทา่น)
2. เทคนคิการสบืสวนสอบสวนและการ
   ด าเนนิการทางวนัิยอยา่งสรา้งสรรค์
   (ผส. ผจก.ทีเ่กีย่วขอ้ง/สนใจ จ านวน
    2 รุ่น ๆ 50 คน)

บคุลากรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติไดรั้บการพัฒนาใหม้คีวามรูท้ันการณ์
และมเีทคนคิพเิศษในการ
ปฏบิตังิาน - (สก.) 

100% - - 60%
ผล 139 
คน

80% 100% n/a สถาบนัวชิาการ
ทโีอท ี/ ศปท.

มคีวามกา้วหนา้ 40%



แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ทโีอที ประจ าปี 2562
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ที่ โครงการ / แผนงาน (Lead) ตวัชีว้ดั
คา่

เป้าหมาย
ตวัชีว้ดั

ผลการด าเนนิงาน
2562 2563 2564

งบประมา
ณ (ลา้น
บาท)

ผูร้บัผดิชอบ / 
สว่นงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง2559 2560 2561

3 แผนสรา้งเครอืขา่ยจติอาสาเพือ่การป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ

ปี 2562 ก าหนดจดักจิกรรมพัฒนาจติอาสา
         ทโีอท ีในเครอืขา่ยองคก์รคณุธรรม
         ตามทักษะ  เพือ่รว่มกจิกรรมสง่เสรมิ
         องคก์ร/ชมุชนในดา้นตา่ง ๆ อาท ิภยั
         พบิตั ิโรงครัว ไอทเีพือ่นอ้ง งานพธิ ี
         เป็นตน้ โดยสอดแทรกความรู ้กจิกรรม
         ดา้นการป้องกนัการทจุรติเป็นระยะ เชน่
         การดงูานพพิธิภณัฑต์า้นโกง งาน
         วันตอ่ตา้นคอรรั์ปชนัสากล งานวัน
         CG Day เป็นตน้

มเีครอืขา่ยเฝ้าระวังการทจุรติทีม่คีวามรู ้
ความเขา้ใจในกฎ ระเบยีบ และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยส านัก/สายงานละ 10 
คนเป็นอยา่งนอ้ย - (กก. ศปท. สก. และ 
สธ.) 

100% - - 60% 80% 100% 0.05 ฝ่ายกจิการสมัพันธ ์/ 
ศปท.



ผลการด าเนนิงานดา้นการปราบปรามการทจุรติปี 2559 – 2562 (เดอืนพฤษภาคม) 

www.tot.co.th/anti

corruption 
และ mail: 

totantic@tot.co.th, 
50%

จดหมายถงึ 

ผอ.ศปท., 44%

กลอ่งรับเรือ่งเรยีน

การทจุรติ, 6%

กราฟแสดงสดัสว่นชอ่งทางรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน

ทีม่า : จาก totanticorruption.tot.co.th เมือ่วันที ่29 พฤษภาคม 2562 9
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กราฟแสดงสถานะเรือ่งรอ้งเรยีน ปี 2559 - 2562 
(เดอืนพฤษภาคม)

ยตุเิรือ่ง อยูร่ะหวา่งสอบสวน

ของหน่วยงาน /แลว้

เสร็จในสว่นของ ศปท.

อยูร่ะหวา่งแสวงหาขอ้เท็จจรงิ รับเรือ่งแลว้ รอน า

เขา้ทีป่ระชมุ ศปท.

ปี 
จ านวน 
(เร ือ่ง)

2559 15

2560 33

2561 64

2562 16

รวม 128 เรือ่ง
ยตุแิลว้ 107 เรือ่ง 

คดิเป็น 84%

8

6

1

1

ยตุเิรือ่ง

อยูร่ะหวา่งแสวงหาขอ้เท็จจรงิ

อยูร่ะหวา่งสอบสวนของหน่วยงาน /แลว้

เสร็จในสว่นของ ศปท.

รับเรือ่งแลว้ รอน าเขา้ทีป่ระชมุ ศปท.

กราฟแสดงสถานะเรือ่งรอ้งเรยีนปี 2562 
จ านวน 16 เร ือ่ง



 สถานะเรือ่งรอ้งเรยีน ปี 2562  จ านวน 16 เรือ่ง
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1. เรือ่งทีย่ตุแิลว้ 8 เรือ่ง 

   1.1 พฤติการณ์ไม่เพียงพอ 3 เรื่องเป็นเรื่อง
รอ้งเรยีนบรกิารทัง้หมด 

1.2 ไมพ่บความผดิตามทีก่ลา่วหา 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่

      - พฤตกิรรมพนักงานเรี่ยไรเงนิจัดกจิกรรมและ
การใชร้ถยนต ์ทโีอท ีในงานสว่นตัว 

       - ผูบ้ริหารระดับสูงใชร้ถยนต์ ทีโอที ในงาน
สว่นตัว

1.3 ไม่ เข า้ข่ายการทุจริตส่งใหห้น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งด าเนนิการ 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่

- ขอใหต้รวจสอบการเรียกเก็บค่าติดตั ้งเดิน
สายไฟเบอรก์อ่นถงึทีท่ าการบรษัิท 

       - ขอใหต้รวจสอบเจา้หนา้ที ่ทโีอท ีปลอ่ยเงนิกู ้
นอกระบบ

1.4 ศปท. ประกาศ / บันทกึใหก้ ากับดูแลและถือ
ปฏบิัต ิจ านวน 1 เรือ่ง คอื 

“ผูบ้ริหารใชส้ ิทธิโดยไม่สุจริต โดย ศปท. เสนอ 
กจญ. พจิารณาก ากับดแูลผูบ้ังคับบัญชาในการก าชับ
ผูบ้ ริหารรายงานการเบิกจ่ายใหส้อดคลอ้งกับ
ข อ้ เ ท็ จจ ริง  แล ะกา รป ระพฤติปฏิบั ต ิต นตาม
พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562”

2. เรือ่งทีอ่ยูร่ะหวา่ง
สอบสวนของหน่วยงาน
แลว้เสร็จในสว่นของ 
ศปท. จ านวน 1 เรือ่ง คอื

“ผูบ้รหิารเรยีกรับสนิบน
จากเอกชน”

3. เรือ่งทีอ่ยูร่ะหวา่งแสวงหา
ขอ้เท็จจรงิ จ านวน 6 เรือ่ง 
ประกอบดว้ย

3.1 เจา้หนา้ที ่ทโีอท ีกดีกัน เอือ้
ผลประโยชนใ์หก้ับพอ่คา้บางกลุม่

3.2 ผูบ้รหิาร ทโีอท ีไมป่ฏบิัตติาม
กฎหมายวา่ดว้ยการขายอดตลาด
ของกรมบังคับคดี

                        
3.3 จัดท า TOR เอือ้ประโยชนใ์ห ้

เอกชนรายยอ่ย 
                       
3.4 ขอใหส้อบสวนวนัิยเพิม่เตมิการ

สรา้งงานเท็จเพือ่เบกิคา่เบีย้เลีย้ง
ทีพั่กและการใชร้ถงาน ทโีอที

 
3.5 การใชง้บประมาณในการสง่ตัว

นักกฬีาแขง่ขันกฬีารัฐวสิาหกจิ 
ปี 2562

                        
3.6 ผูบ้รหิารระดบัสงูเบยีดบัง

ทรัพยส์นิของ ทโีอท ีไปใช ้

ประโยชนส์ว่นตัว

4. เรือ่งทีอ่ยูส่ถานะรับ
เรือ่งแลว้ รอน าเขา้ที่
ประชมุ ศปท. จ านวน 1 
เรือ่ง คอื 

“ขอใหต้รวจสอบการเชา่
พืน้ทีแ่ละการจัดเก็บ
รายไดเ้ขา้ระบบ”

ทีม่า : จาก totanticorruption.tot.co.th เมือ่วันที ่29 พฤษภาคม 2562



Thank you
TOT Anti Corruption

“ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ยอม ไม่เพิกเฉย”


