แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2562

โดย ศู นย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
 ความเป็นมา
 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปี 2559 – 2561
 แผนปฏิบัตก
ิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2562

19 มีนาคม 2562

ความเป็นมา

2557
1. สถานการณ์
/ปัญหา

2558

2559

MOU
3 ฝ่ายเมื่อวันที่
27 กันยายน 25601

66.32
คะแนน

2. การแก้ไข/
การดาเนินงาน

2560

1. แผนยกระดับคะแนนคุณธรรมและโปร่งใส

2561

2562

แผนป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐวิสาหกิจ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 25622

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3. ผลลัพธ์
80.69
คะแนน
หมายเหตุ
1. MOU เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2560 ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. สคร. และ
รัฐวิสาหกิจ
2. ปช. 0006 ว0037 ลว. 2 สิงหาคม 2561
และ ปช. 0013/ว0001 ลว. 4 มกราคม 2562

90.55
คะแนน

88.97
คะแนน

รางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพั ฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในการจัดทาแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ด้านการพั ฒนา
และยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency
Index) ปี 2559 และปี 2560

88.25
คะแนน
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที ปี 2559 -2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างจิตสานึกความตระหนัก
และค่านิยมของผู้บริหารพนักงาน
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และพั ฒนากลไกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของบริษัท

ตัวชี้วัด ประสบการณ์และการรับรู้
ระบบการบริหารงานของ
ทีโอที ว่ามีการบริหาร
่ ีตามหลัก
จัดการทีด
ธรรมมาภิบาล

ตัวชี้วัด ระดับความเชื่อมั่นต่อ
กลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในองค์กร

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ITA ที่เพิ่ มขึ้น

มาตรการ
1. สร้างจิตสานึกค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางานเพื่ อองค์กร

มาตรการ
3. ปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเบาะแส
และตอบสนองอย่างโปร่งใสรวดเร็ว

2. พั ฒนาศักยภาพผู้บริหารในการ
บริหารงานบุคคล

่ าจ
4. กาหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทีอ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต
เผยแพร่และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบอย่างต่อเนื่อง

มาตรการ
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
พนักงานให้เกิดวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกันแบบทีมด้วย
ความโปร่งใส มีคุณธรรมและ
มีความรับผิดชอบ
(Accountability)
3

Roadmap TOT Anti-Corruption
ประกาศ No Corruption ภายในปี 2565
2562

2561

2560

2559

เป็นองค์กร Good Governance (คุณธรรม โปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม)

1. สร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที
2. ปรับฐานความคิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
3. มีกลไกการป้องกันเพื่ อยับยั้งการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

1. มีแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที และมีการกากับดูแล
2. สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
3. No Gift Policy

1. มีหน่วยงาน/ผู้บริหารระดับรองสูงสุดกากับดูแลเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU)*
2. ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
3. ช่องทางรับแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
4. ยกระดับคะแนน ITA ให้มากกว่า 80 คะแนนภายในปี 2560

*(MOU) เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2557 - 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 และระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ รัฐวิสาหกิจ
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ผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2559 - 2561
2561

2560

2559

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การใช้งบประมาณ
ปรับปรุงมาตรฐานบริการ
ประสิทธิภาพเรื่องร้องเรียนบริการ
สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
สร้างวัฒนธรรมคุณธรรม

1.

การตั้งงบประมาณ
1.1 มีคู่มือการจัดทางบประมาณ
Workflow ขั้นตอนที่โปร่งใส
1.2 มีรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์สายงาน/สานัก ทุกเดือน

2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพั ฒนากลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.
2.
3.
4.

จัดตั้ง ศปท. ทีโอที
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
เผยแพร่ช่องทางรับแจ้งเบาะแส
การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

1.
2.

ประสิทธิภาพการรับแจ้งเบาะแสและรายงานผล
มีรายงานสถานภาพคาขอ แสดงความคืบหน้า
การจัดหาแต่ละขั้นตอน

1.
2.
3.

สื่อสารการให้สินบน เจตจานงสุจริตให้คู่ค้า
พั ฒนาสมรรถนะบุคลากร
สร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต

1.

คาสั่ง ทีโอที ที่ รง.1/2561 ให้บันทึกการซื้อ/จ้าง/เช่า
ทุกวิธีสาหรับวงเงินต่ากว่า 0.5 ล้านบาทในระบบบัญชี
การเงิน (SAP) งบประมาณและพั สดุ
มีระบบสะท้อนประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง (ความถี่
และราคากลาง)
กลไก ศปท. สู่ความยั่งยืน (รบ.55/2546 ข้อ 2.6)
มีรายงานการตั้งราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ตรวจรับ และรายงานกลการจัดซื้อจัดจ้างใน
เว็บไซต์สายงาน/สานัก

2.
3.
4.

1. เสริมสร้างจิตสานึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมมาภิบาล
1.

เสริมค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง
ในหลักสูตรอบรม
2. อบรมวินัยเชิงรุก ปลูกจิตสานึก ITA
3. ปลูกฝัง Role Model และพั ฒนาคุณธรรม
ในการบริหารงาน

1.

2.

ประกาศ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
1.1 มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพั สดุ
และการเบิกจ่ายเงิน
1.2 มาตรการลงโทษทางวินย
ั
1.3 การประพฤติปฏิบัติตน
สื่อสารกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
และกระบวนการสอบสวนทางวินัย

1.

2.

อบรม
1.1 ปรับฐานความคิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 ความรู้ความเข้าใจในกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
และการเพิ่ มประสิทธิภาพการสอบสวน การ
ดาเนินการทางวินัย
รณรงค์ค่านิยม IOT และคุณธรรมในการบริหารงาน
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ผลการดาเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตปี 2559 - 2561
รายงานเรือ
่ งร้องเรียน
้ื จ ัดจ้างของ บมจ.ทีโอที
จากระบบบริหารจ ัดการเรือ
่ งร้องเรียนการทุจริตและการจ ัดซอ
ตงแต่
ั้
กรกฎาคม 2559 – 31 ธ ันวาคม 2561
่ งร้องเรียน
กราฟแสดงสัดส่วนประเภทเรือ
อื่น ๆ
(ร้องเรียน
บริการ), 8%

เรียกรับสินบน /
ผลประโยชน์ /
เอื้อประโยชน์,
12%
พนักงานทุจริต,
18%

ที่มา : จาก totanticorruption.tot.co.th

กระบวนการจัดหา, 6%

ประพฤติมิชอบ
/ ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ, 30%

นาทรัพย์สินของ
บริษัทไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน /
แสวงหา
ผลประโยชน์, 26%
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Case Study (1/3)
1. ผู้บริหารใช้รถประจาส่วนงาน รถใน
กิจการของบริษัทโดยได้รับเงิน
ทดแทนการจัดหารถในกิจการประจา

2. ผู้ปฏิบัติงาน ทีโอที โอเอส
ขโมย/ตัดสายเคเบิ้ลไปขาย

3. พนักงานขายหวยในหลายพื้ นที่

1.1 บันทึกแจ้งผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปที่
รับเงินทดแทนการใช้รถในกิจการ
ประจาปฏิบัติตามคาสั่ง ทีโอที
ที่ รค.15/2548 อย่างเคร่งครัด
(รอ./271 ลว. 31 สิงหาคม 2561
การใช้รถในกิจการประจา)
1.2 สื่อสารสร้างความเข้าใจ
1.3 ประสาน บญ. พิ จารณาทบทวน
คาสั่ง ทีโอที ที่ รค. 61/2546
กรณีคาจากัดความ “เขตปฏิบัติ
งานปกติ”
1.4 อยู่ระหว่าง บญ. กก. ปรับปรุง
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

2.1 สอบสวนข้อเท็จจริง

ตรวจสอบพบความผิด

2.2 ดาเนินการทางกฎหมาย

- ให้ลงโทษทางวินัย

2.3 สอบสวนทางวินัย และ
ลงโทษทางวินัย

- ตรวจสอบการกากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชา

2.4 บันทึกแจ้ง บริษัท ทีโอที
เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จากัด
กาหนดมาตรการกากับดูแล
อย่างจริงจัง
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Case Study (2/3)
4. พนักงานใช้รถงาน ทีโอที ใน
เรื่องส่วนตัว เช่น นาไป-กลับบ้าน
ให้บุคคลภายนอกใช้ เป็นต้น
4.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริง /
ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าว
ตักเตือน และกากับดูแล
4.2 สอบสวนทางวินัย และ
ลงโทษทางวินัย (กรณี
พบความผิด)
4.3 รณรงค์ค่านิยม IOT และ
สื่อสารผ่านช่องทาง
HR News

5. เวลาปฏิบัติงาน เช่น ผู้บริหาร
มาทางานสาย พนักงานไม่เซนต์
ชื่อปฎิบัติงาน ไม่บันทึกการลา
ในระบบ ใช้เวลางานไปขายของ

6. สร้างงานเท็จเพื่ อเบิกเงิน
ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก

5.1 ส่งสานัก ก. พิ จารณาดาเนินการ
และรายงานผลให้ ศปท. ทราบ

6.1 ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง เนื่องจากพฤติการณ์*
เข้าข่ายการประพฤติมิชอบ

5.2 สื่อสารให้ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และกากับดูแลผ่าน
ช่องทาง
HR News

6.2 ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยและความรับผิดทางแพ่ ง
6.3 ภาคทัณฑ์

*พฤติการณ์ หมายถึง ข้อมูลชื่อ สกุล
ตาแหน่งในขณะนั้น สถานที่ เวลาเกิดเหตุ และ
เอกสารเชิงประจักษณ์ เช่น คลิป ภาพถ่าย เป็นต้น
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Case Study (3/3)
7. พนักงานเป็นเจ้าของห้างหุน
้ ส่วน
จากัด รับช่วงต่อ เสนอขาย มี
ผลประโยชน์จาก ทีโอที
7.1 พนักงานให้เอกชนเช่าอาคาร
พานิชย์ จัดตั้ง หจก. รับงาน
Solution จาก ทีโอที
7.2 คาสั่ง ที่ ส.10/2561 ลว. 8
มีนาคม 2561 ผลสอบสวนทาง
วินัย
1) ว่ากล่าวตักเตือน
ผู้บังคับบัญชา
2) มิให้ผู้จัดการศูนย์ขายมีหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างอีกต่อไป

8. พนักงานมีพฤติกรรมอันเป็นเหตุให้
สงสัยว่าร่วมกันทุจริตต่อองค์กร
กรณีไม่นาเงินจากการขายเศษซาก
ส่งเข้าคลัง ทีโอที

9. ผู้จัดการศูนย์นาลูกจ้าง และรถงาน
ทีโอที ไปรับงานนอก ในเวลาราชการ

8.1 พนักงานไม่มีเจตนาส่อไปในทาง
ทุจริต แต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
คาสั่ง ทีโอที ที่ รพ.14/2547 เรื่อง
การพั สดุ โดยไม่นาเงินจากการ
ขายเศษซากเข้าคลัง ทีโอที

9.1 พนักงานนาลูกจ้าง 2 คนพร้อม
รถงาน ทีโอที ไปตรวจสอบและ
ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ที่สานักงานที่ดินจังหวัด

8.1 คาสั่ง ที่ ส.52/2561 ลว. 19
กันยายน 2561
1) ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา
2 เดือน
2) ภาคทัณฑ์ ผู้บังคับบัญชา

9.2 สานักงานที่ดินมีหนังสือตอบ
โดยแจ้งไม่มีการว่าจ้างงาน
ดังกล่าว

9.3 ตรวจสอบไม่พบพฤติการณ์ที่
ส่อไปในทางทุจริต
9.4 ผู้บังคับบัญชาทาทัณฑ์บน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี 2562

1.

อบรมพนักงานผ่าน e-Learning
1.1 ปรับฐานความคิดเรื่องประโยชน์
ทับซ้อน
1.2 วินัยเชิงรุก

Q1–2
2. ผู้จัดการส่วนและผู้จัดการฝ่าย
/62
- อยู่ระหว่างสานักทรัพยากรบุคคล
พิ จารณาแนวทางการสร้าง
องค์กรคุณธรรม
- หลักสูตรปฏิบัติธรรม/เนกขัมมะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความแข็งแกร่งเสริม ITA

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พั ฒนากลไก

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างจิตสานึก
1.

พั ฒนากลไก ศปท. สู่ความยั่งยืน

- พิ จารณาส่วนงานทาหน้าที่เลขานุการ
ศปท.

2. เผยแพร่ลักษณะความผิดและ
การลงโทษ
- ปรับ/เพิ่ มความถี่การสื่อสาร
บทเรียนรู้เพื่ อให้เกิดการ
ป้องกันและปฏิเสธ

Q3-4 3. ผู้บริหารระดับสูง และ ศปท. ทีโอที 3. สร้างกลไกการป้องกันเพื่ อยับยั้ง
การทุจริต
/62
- จัดทาหลักสูตรและจัดอบรมเพื่ อให้เกิด
ความเข้าใจในการพิ จารณาเรื่องทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการลงโทษทางวินัย
ที่สอดคล้องกับมติ ครม. เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2561
- หลักสูตรปฏิบัติธรรม/เนกขัมมะ

- พั ฒนาระบบและเผยแพร่ระเบียบ
ทีโอที เรื่อง การยื่นแสดงบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินสาหรับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปในระบบงาน TOT (TOT
ODS : Open Declaration System)

1.

เปิดเผยรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

- แจ้ง ชจญ. รจญ. สายงาน/สานัก
ตามโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.
61 ให้เปิดเผยรายงานผ่านเว็บไซต์

2. สร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 กฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และดูงาน (ผจก.)
2.2 เทคนิคการสืบสวนและสอบสวนและ
การดาเนินงานทางวินัยอย่างสร้าง
สรรค์ (ผส. ผจก. ที่เกี่ยวข้อง/สนใจ)

3. สร้างเครือข่ายเพื่ อการป้องกันการทุจริต
- กาหนดกิจกรรมพั ฒนาจิตอาสา ทีโอที
ตามทักษะที่ถนัด/สนใจ เพื่ อสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
โดยสอดแทรกความรู้และกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตเป็นระยะ
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ที่
1

2

เสริมสร้างจิตสานึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบต
ั ิหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ / แผนงาน (Lead)

ตัวชี้วัด

แผนปรับฐานความคิดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ 1. ร้อยละพนักงานที่อบรมผ่านวิทยากร
เรื่องประโยชน์ทับซ้อน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ตัวคูณ และ e-Learning - (MC สก.)
ใด (สินบน)
2. จานวนสื่อ Do and Don't ที่เข้าถึง
พนักงาน - (สกก.)

แผนปลูกฝังค่านิยมซื่อตรง โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
(Integrity and Transparency) (วินัยเชิงรุก)*
ปี 2562

e-Learning วินัยเชิงรุก

งบประมา
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
2562 2563 2564 ณ (ล้าน
ตัวชี้วัด
2559 2560
2561
บาท)
100%

-

86%

100%

-

50 (ชิ้น)

30

20

-

3. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
ต่อการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (สก.)

100%

-

2.1 ระดับการรับรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจ้ดจ้าง การควบคุมพั สดุ และ
ความ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่ถูกต้องของพนักงาน - (MC งกก.)

90%

2.2 ผลการกระทาผิดทางวินัยในงานรับ
ชาระเงิน และงานพั สดุลดลง
*ปี 2561 เพิ่ มงานจัดซื้อจัดจ้าง (งกก.)

80%

83%

-

84%

72%

ผู้รับผิดชอบ /
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง
สานักทรัพยากร
บุคคล/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิชาการทีโอที
ฝ่ายกิจการสัมพั นธ์

80% 100%

n/a

90%

n/a

ฝ่ายกิจการสัมพั นธ์ /
สถาบันวิชาการ ทีโอที
8 เรื่อง 100%
(Basel
ine)

60% รอผล 80%
ประเมิน
จาก
งกก.
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ที่
3

เสริมสร้างจิตสานึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบต
ั ิหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฏหมายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการนาสู่องค์กร
คุณธรรมที่ยั่งยืนให้ผู้บริหารระดับสูงและ ศปท.
ปี 2562 กก. และ จสก.จัดทาและจัดอบรมหลักสูตร โดย
กาหนดเนื้อหาครอบคลุมเรื่องประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 157 กับการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่
รัฐความรู้ความเข้าใจการทุจริตการประพฤติมิ
ชอบ คดีที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง โยกย้าย
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินงาน
ที่สอดคล้องกับและ พรบ.การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และมติ ครม.
มื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พร้อมจัดทาสื่อการ2
สอน (e-Learning)

4

ตัวชี้วัด

โครงการ / แผนงาน (Lead)

รจญ. ชจญ. ศปท. ทีโอที ได้รับการอบรมด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ อนาสู่องค์กรคุณธรรมที่
ยั่งยืน - (สก. ศปท.)

แผนพั ฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล (Role
Model)

ร้อยละของการไม่ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม
จริยธรรมที่กาหนด - (สกก.)

ปี 2562 สก. เชิญ ผส. ผจก.ที่ยังไม่
อบรมทีโอที ไร้ทุจริต (ปรับ
ฐานความคิดประโยชน์ทบ
ั
ซ้อน) อบรมทาง e-learning

ความเห็น สกก. ปี 2562 ได้กาหนดแนวทาง
ดาเนินงาน ดังนี้

หมายเหตุ
- จสก. สกก. และ มบก. อยู่ระหว่างหารือการพั ฒนา
หลักสูตรองค์กรคุณธรรมและการวัดผล

2)

1)

3)
4)
ความเห็น OC เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
5)
- เพิ่ มปฏิบัติธรรม/เนกขัมมะ และฟังพระธรรมเทศนา 6)
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

แปลงค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
นาเสนอนุมัติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
(MM)
กาหนดพฤติกรรมเป็นคาถาม
สือสารให้เกิดการรับรู้โดยทั่วถึง
สารวจ / ประเมินผล
สรุปผล

ค่า
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
2562 2563 2564
(ล้านบาท)
2561
ตัวชี้วัด 2559 2560
100%

5

-

-

13.78 12.82

70%

18.75

100%

6

ผู้รับผิดชอบ /
ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง

n/a สถาบันวิชาการ
ทีโอที
/ ศปท. ทีโอที

5

n/a สานักทรัพยากร
บุคคล/
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
สถาบันวิชาการ
ทีโอที
ฝ่ายกิจการสัมพั นธ์
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ที่

1

่ วข้องและพั ฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บูรณาการหน่วยงานที่เกีย
ตัวชี้วัด

โครงการ / แผนงาน (Lead)

แผนพั ฒนากลไก ศปท. สู่ความยั่งยืน
ผล 1. ปรับปรุงคาสั่ง ทีโอที ที่ รบ.1/2559
และ คาสั่ง ทีโอที ที่ รบ.55/2546
2. กจญ. แต่งตั้งนายเชาว์ พั นธ์รุ่งจิตติ
เป็น ผอ.ศปท. เป็นวาระที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 11 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน
2564

1.

ความรวดเร็วในการตรวจสอบเบาะแส
การทุจริต
2. มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่
โปร่งใส รวดเร็ว
3. กาหนดส่วนงานทาหน้าที่เลขานุการ
ศปท.

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
100 วัน

ผลการดาเนินงาน
2559

2560

2561

160

57

-

-

100%

50%

80%

100%

-

100%

-

-

80%

100%

80%

60.25%

62.13%

62.76%

70%

100%

90%

89.68%

n/a

100%

2562

2563

2564

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ /
(ล้านบาท) ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

-

ศปท. ทีโอที
/สานักทรัพยากร
บุคคล สานัก
ยุทธศาสตร์

ปี 2562 กาหนดส่วนงานทาหน้าที่เลขานุการ
ศปท. ทีโอที

2

แผนเผยแพร่ลักษณะความผิด การลงโทษ
สื่อสารบทเรียนรู้เพื่ อการป้องกันและปฏิเสธ
และสื่อสารช่องทางรับแจ้งเบาะแส

1.

ปี 2562 - เผยแพร่ Case Study อย่าง
ต่อเนื่อง (สกก.)

2. ระดับการรับรู้ของพนักงานต่อการ
ป้องกันการทุจริต (กก.)

- ปรับ/เพิ่ มความถี่ ช่องทาง
รูปแบบการสื่อสารช่องทางแจ้ง
เบาะแส และผลการดาเนินงาน
ศปท. (ปล.)

ระดับคะแนนความเชื่อมัน
่ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทีโอที - (MC
งกก.)

75%

80%

ฝ่ายกิจการสัมพั นธ์
ฝ่ายประชาสัมพั นธ์
องค์กรและสือสาร
การตลาด
/ ศปท.
0.05 ฝ่ายกิจการสัมพั นธ์
ฝ่ายประชาสัมพั นธ์
องค์กรและสือสาร
การตลาด
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2

่ วข้องและพั ฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บูรณาการหน่วยงานที่เกีย

ที่

โครงการ / แผนงาน (Lead)

3

แผนสร้างกลไกการป้องกันเพื่ อยับยั้ง
การทุจริต

ตัวชี้วัด
1.

เปิดเผยการตั้งราคากลางของ
กรรมการราคากลาง รายชื่อกรรมการ
ราคากลาง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
กรรมการตรวจรับ และผลการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกงานในเว็บไซต์หน่วยงาน
(ส่วนอานวยการสายงาน/หน่วยธุรกิจ)

ปี 2562
2. มีรายงานผลที่สะท้อนประสิทธิผลการ
1. ประเมินประสิทธิภาพ
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบงาน ทีโอที
1.1 การเปิดเผยรายงานการตั้งราคากลาง
อาทิ ระบบข้อมูลประวัติราคาพั สดุ
รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(Mat-Price-Info)
และผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
สายงาน / สานัก
3. ระบบยื่นบัญชีแสดงรายการ
1.2 ระบบข้อมูลประวัติราคาพั สดุ
ทรัพย์สินและหนี้สิน (ODS : Online
(Mat-Price-Info)
Declaration System) สาหรับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปในปี 2562
2. เปิดใช้ระบบและเผยแพร่ระเบียบ ทีโอที
และผู้ปฏิบัติงาน ทีโอที ภายในปี
เรื่อง ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
2563 (มาตรา 130)*
และหนี้สิน ระดับฝ่ายขึ้นไปภายใน
ไตรมาส 3/2562
หมายเหตุ *กรณีสานักงาน ป.ป.ช. กาหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
100%

2559

2560

2561

-

-

100%

-

100%

-

ผลการดาเนินงาน

2562

2563

80%

100%

-

-

50%

100%

-

-

10%

100%
ระดับ
ฝ่าย

100%
ผู้
ปฏิบัติ
งาน

2564

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ /
(ล้านบาท) ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
n/a

ศปท. /
ส่วนอานวยการสาย
งาน/สานัก/หน่วย
ธุรกิจ
ฝ่ายบริหารธุรกิจ
คลาวด์และดิจิทัล
ฝ่ายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายที่
ปรึกษาและระเบียบ
คาสั่ง ฝ่ายการพั สดุ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝ่ายกิจการ
สัมพั นธ์
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ที่
1

2

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA

โครงการ / แผนงาน (Lead)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
2559

2563

2564

งบประมา
ผู้รับผิดชอบ /
ณ (ล้าน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
บาท)

2560

2561

74.21%

79%

80%

-

ส่วนอานวยการสาย
งาน/สานัก/หน่วย
ธุรกิจ

100%

-

ฝ่ายการพั สดุ

แผนการเปิดเผยการใช้งบประมาณและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้

1. ระดับการรับรู้ของพนักงานต่อการใช้
จ่ายงบประมาณ - (MC ส่วน
อานวยการ)

80%

ปี 2562 แจ้ง รจญ. ชจญ. สายงาน/สานัก
ให้ดาเนินการและสื่อสารภายใน
อย่างต่อเนื่อง

2. ผลดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและใช้
จ่ายงบประมาณในแต่ละขั้นตอนได้รับ
การเปิดเผยอย่างโปร่งใส

100%

ยังไม่
ประเมินผล

-

80%

100%

-

-

60%
ผล 139
คน

แผนสร้างสมรรถนะองค์ความรู้ด้านการป้องกัน บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
และปราบปรามการทุจริตให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุจริตได้รับการพั ฒนาให้มีความรู้ทน
ั การณ์
และมีเทคนิคพิ เศษในการ
ปฏิบัติงาน - (สก.)

2562

80% 100%

n/a

สถาบันวิชาการ
ทีโอที / ศปท.

ปี 2562 การอบรมและดูงาน 2 หลักสูตร
1. กฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และดูงานศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ผจก.
ทุกท่าน)
2. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนและการ
ดาเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
(ผส. ผจก.ที่เกี่ยวข้อง/สนใจ จานวน
2 รุ่น ๆ 50 คน)
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ที่
3

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA

โครงการ / แผนงาน (Lead)
แผนสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่ อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัด
มีเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตที่มีความรู้
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสานัก/สายงานละ 10
คนเป็นอย่างน้อย - (กก. ศปท. สก. และ สธ.)

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2559

2560

100%

-

-

ผลการดาเนินงาน
2561
60%

2562

2563

80% 100%

งบประมา
ผู้รับผิดชอบ /
2564 ณ (ล้าน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
บาท)
0.05 ฝ่ายกิจการสัมพั นธ์ /
ศปท.

ปี 2562 กาหนดจัดกิจกรรมพั ฒนาจิตอาสา
ทีโอที ในเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
ตามทักษะ เพื่ อร่วมกิจกรรมส่งเสริม
องค์กร/ชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ ภัย
พิ บัติ โรงครัว ไอทีเพื่ อน้อง งานพิ ธี
เป็นต้น โดยสอดแทรกความรู้ กิจกรรม
ด้านการป้องกันการทุจริตเป็นระยะ เช่น
การดูงานพิ พิธภัณฑ์ต้านโกง งาน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล งานวัน
CG Day เป็นต้น

16

ระยะเวลาการดาเนินงานแผนปฏิบต
ั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2562

2563

2562
มกราคม

ศปท.
ทีโอที

31
ศปท.
1/2562

27
CG

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพั นธ์

กันยายน

19

4
OC

มิถุนายน

15

Execution
*ติดตามผล
ทุกไตรมาส

ธันวาคม

ปย. ร่วมกับ
ส่วนงานพิ จารณา
เชื่อมโยงตัวชี้วัด

ส่วนงาน
รายงานผลตามแผน
3 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของเดือน
1. มิถุนายน
2. กันยายน
3. ธันวาคม

มกราคม

15

Evolution Improvement
& Learning

2562
สานักงาน
ป.ป.ช.

มกราคม
ส่งแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ภาครัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2562 – 2564
ให้รัฐวิสาหกิจ1

กุมภาพั นธ์
ส่งคู่มือแผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริตภาค
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2562 – 2564
ให้รัฐวิสาหกิจ2

มิถุนายน

กันยายน

กาหนดให้รัฐวิสาหกิจ
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนในระบบ Smart
Vision หรือ E-Plan 2 ครั้ง
หมายเหตุ
1. ปช. 0013/ว0001 ลว. 4 มกราคม 2562
2. ปช. 0013/ว0015 ลว. 28 กุมภาพั นธ์ 2562
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แหล่งข้อมูล
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต บมจ.ทีโอที

Intranet TOT
เมนู ศปท.ทีโอที
โทร.

หรือ
0 2575 5073
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Thank you
TOT Anti Corruption
“ไม่ให ้ ไม่รับ ไม่ยอม ไม่เพิกเฉย”

