
การด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

19 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

บมจ.ทีโอที ป ี2559 – 2562

ศปท. ทีโอที



2557 2558 2559 2560 2561 2562

66.32
คะแนน

80.69
คะแนน

90.55
คะแนน

1. แผนยกระดับคะแนนคุณธรรมและโปร่งใส 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต

รางวัลรัฐวิสาหกิจท่ีมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในการจัดท าแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ด้านการพัฒนา
และยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency
Index) ปี 2559 และปี 2560 

1. สถานการณ์
/ปญัหา

2. การแก้ไข/
การด าเนินงาน

ความเป็นมา

3. ผลลัพธ์

MOU
3 ฝ่ายเมื่อวันท่ี

27 กันยายน 25601

แผนป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐวิสาหกิจ 

เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 25622

2

หมายเหตุ 
1. MOU เร่ือง การขับเคลื่อนการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันท่ี 27
กันยายน 2560 ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. สคร. และ
รัฐวิสาหกิจ 

2. ปช. 0006 ว0037 ลว. 2 สิงหาคม 2561
และ ปช. 0013/ว0001 ลว. 4 มกราคม 2562

88.97
คะแนน

88.25
คะแนน

n/a
คะแนน



Mile Stone สู่การประกาศ No Corruption ภายในปี 2565

2563

2564

2565

1. มีคู่มือปฏิบัติตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ัปชัน บมจ.ทีโอที (จรรยาบรรณ จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่ดี)

2. มีแผนบริหารความเส่ียงตอ่การทุจรติ (FRM : Fraud Risk Management)

1. เป็นองค์กร Good Governance (คุณธรรม โปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม)

2. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Awards) ระดับชมเชย / CAC Declared

1. กลไก GRC มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสที่ยั่งยืน

2. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Awards) / CAC Certified

1. มีหน่วยงาน/ผู้บริหารระดับรองสูงสุดก ากับดูแลเรือ่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU)*
2.   ระบบบริหารจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริต/ประพฤตมิชิอบ
3. เผยแพร่ช่องทางรบัแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
4. ยกระดับคะแนน ITA ให้มากกว่า 80 คะแนนภายในปี 2560

1. มีแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ บมจ.ทีโอที และมีการก ากับดูแล
2. สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
3. No Gift Policy

เป็นองค์กร Good Governance (คุณธรรม โปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม)

1.   สร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอ่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที
2. ปรับฐานความคิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
3. มีกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตด้านการจดัซื้อจดัจ้าง

2562

2561

2559

2560

3



ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างจิตส านึกความตระหนัก
และค่านิยมของผู้บริหารพนักงาน

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมมาภิบาล

ตัวชี้วัด ประสบการณ์และการรับรู้ระบบ
การบริหารงานของ ทีโอที ว่า
มีการบริหารจัดการท่ีดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล

มาตรการ
1. สร้างจิตส านึกค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ในการท างานเพ่ือองค์กร

2. พัฒนาศักยภาพผู้บรหิารในการบรหิาร
งานบุคคล

13.78 12.82
18.75

0

2559 2560 2561 2562

ร้อยละการไม่ประพฤติปฏิบตัตินตามคา่นิยมจริยธรรม 

คุณธรรมองค์กรของผู้บริหาร บมจ.ทีโอที 

ก าหนดเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ภายในปี 2564

58%
42%

แสดงสัดส่วนการอบรมหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับ

คุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต 

ของผู้ปฏิบัติงาน บมจ.ทีโอที ปี 2559 - 2562

ผ่านการอบรม ยังไม่เข้ารับการอบรม

ก าหนดเป้าหมาย 100% ภายในปี 2564

83

84

72

84

2559

2560

2561

2562

ระดับการรับรู้วิธีปฏบิตัิเกีย่วกบัการจัดซื้อจดัจ้าง 

การควบคุมพัสดุ และประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมของผู้ปฏิบัติงานกลุม่เปา้หมาย

ก าหนดเป้าหมาย 100% ภายในปี 2564

84%

16%

ร้อยละผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมหลกัสูตร

กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ผ่านการอบรม ยังไม่เข้าอบรม

ก าหนดเป้าหมาย 100% ภายในปี 2562

ที่มา : ส านักทรัพยากรบุคคล (ก.)
4

ผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตป ี2559 – 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 2

บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และพัฒนากลไกป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัด ระดับความเชื่อม่ันต่อกลไก
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร

มาตรการ
3. ปรับปรุงกระบวนการรบัแจ้งเบาะแสและ

ตอบสนองอย่างโปรง่ใสรวดเร็ว

4. ก าหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่อาจก่อ
ให้เกิดความเส่ียงต่อการทุจริต  เผยแพร่
และส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างต่อเนื่อง

60.25

62.13
62.76

68.88

2559 2560 2561 2562

ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อการป้องกันและปราบปรามการุทจรติ บมจ.ทีโอที
ก าหนด

เป้าหมาย 80% 
ภายในปี 2565

1. รายงานรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเว็บไซต์สายงาน / หน่วยธุรกิจ / ส านัก)

2. บันทึกข้อมูลในระบบ SAP ทุกวงเงิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ)

3. มีรายงานใน Mat Price Info แสดง
2.1 ราคาเฉลี่ยของพัสดุ
2.2 ความถี่ในการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
/ติดตามการมอบอ านาจช่วง

2. การก าหนดราคากลางเพ่ือราคาที่เหมาะสม 
มีต้นทุนที่แข่งขันได้ 

4. แสดงความคืบหน้าการจัดหา

แต่ละขั้นตอนเทียบกับ Timeline

ในแต่ละค าขอโดยชัดเจน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหาในวงเงนิไม่เกิน 500,000 บาท รายงานสถานภาพค าขอ

5
ที่มา : คณะท างานเพ่ิมประสิทธิผลองค์กรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต.325/2559

และส่วนเสริมสร้างความผูกพันองคก์ร

ผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตป ี2559 – 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ของบริษัท

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ITA ท่ี
เพ่ิมข้ึน

มาตรการ
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ให้เกิดวัฒนธรรมการท างานรว่มกัน
แบบทีมด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบ 
(Accountability)

66.32
80.69

90.55
88.97 88.25

2557 2558 2559 2560 2561

ระดับคะแนน ITA บมจ.ทีโอที

ก าหนดเป้าหมายคะแนนมากกว่า 80 ภายในปี 2560

1.    มี Workflow / มีการแสดง

ขั้นตอนการขอและจัดสรรงบประมาณ

2. เปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณผ่าน

เว็บไซต์สายงาน/ส านักทุกเดือน

การเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
: งบลงทุน และงบท าการ

*ปี 2562 ประเมิน 44 ส่วนงาน ค่าเฉล่ีย 2.89 ส่วนอ านวยการที่มผีลประเมิน
มากกว่า 3.00 จ านวน 14 ส่วนงาน ประกอบด้วย อนง. อนษ. อนน.1 อนม.
อนอ. อบน.1.2 อภก. อนจ. อภน.2 อนล. อนข. อนธ. อภน.1 และ อนน.2

6ที่มา : สายงานการเงิน ส่วนอ านวยการสายงาน / หน่วยธุรกิจ / ส านัก
และส่วนเสริมสร้างความผูกพันองคก์ร

ผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตป ี2559 – 2562



ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2562
(เดือนธันวาคม 2562) 

40%ผล

ขอความเห็นชอบแผน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ติดตาม ก ากับดูแล สรุปและปรับปรุงพัฒนา

70% 100%40%

31

OC Execution Evolution 
& Learning

CG
1/2562

ศปท.
1/2562

Improvement

27 4 19

2562

มกราคม มีนาคมกุมภาพันธ์ ธันวาคม มกราคม

*ติดตามผล
ทุกไตรมาส

มิถุนายน กันยายน

ส่วนงาน
รายงานผลตามแผน

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

15 15

เมษายน

ปย. ร่วมกับ
ส่วนงานพิจารณา
เชื่อมโยงตวัชี้วัด

2563

การด าเนินงาน

68% 100%

7

เป้าหมาย



ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 
ส่วนงานท่ี
เก่ียวข้อง2559 2560 2561 2562 2562 2563 2564

1 แผนปรับฐานความคิดให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องประโยชน์ทับซอ้น การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชนอ์ื่นใด (สินบน)

การด าเนินงาน
1. แผนต่อเนื่องปี 2559 ในปี 2562 ก าหนดพนักงาน

เลือกอบรมผ่าน e-Learning ในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย TOT ไร้ทุจริต, จริยธรรมและ
วินัย, ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีพนักงานผ่าน
การอบรมแล้ว 7,505 คน คิดเป็น 58% ของจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

2. ส่ือ Do & Don’t เรื่อง Conflict of Interest และ 
Bribery ผ่าน HR News และเสียงตามสายรายการ 
HR Station จ านวน 18 ช้ิน

1.  ร้อยละพนักงานที่อบรมผ่านวิทยากร
ตัวคูณ และ e-Learning - (MC สก.)

2. ร้อยละของพนักงานท่ีรับรู้ส่ือ Do and Don't 
(เคยเห็น/รับรู้และมีความเข้าใจ) - (MC สกก.)
– ปรับเป้าตัวชี้วัดจาก จ านวนส่ือ Do and 

Don’t ที่เข้าถึงพนักงาน

3. ร้อยละพนักงานที่สอบผ่านหลักสูตร e-
Learning แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด - (สก.)

-

-

-

-

-

-

86%

30 ชิ้น
(จ านวน
ส่ือ)

-

-

92.61

58%

100%

80%

-

100%

-

-

ส านักทรัพยากร
บุคคล/

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิชาการ

ทีโอที
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1    เสริมสร้างจิตส านึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

มีความก้าวหน้า 100%

8



ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด
ผู้รับผิดชอบ / 
ส่วนงานท่ี
เก่ียวข้อง2559 2560 2561 2562 2562 2563 2564

2 แผนปลูกฝงัค่านิยมซื่อตรง โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Integrity and Transparency) 
(วินัยเชิงรุก)*

การด าเนินงาน
ส่วนวินัยและแรงงานสัมพันธ ์(งกก.) จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมายนครหลวงและภูมิภาค 6 รุ่น 
ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน จ านวน
289 คน (หลักสูตรต่อเนื่องปี 2546 – 2562
จ านวน 7,650 คน) 

2.1 ระดับการรับรู้วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจ้ด
จ้าง การควบคุมพัสดุ และความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วน
รวมท่ีถูกต้องของพนักงาน - (กก. งกก.)
ระดับ 1 2      3      4      5

75% 80%  85%  87%  90%

83% 84% 72% 84

62.5%

90% 95% 100%

ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ /
สถาบันวิชาการ

ทีโอที
2.2 ผลการกระท าผิดทางวินัยในงานรับ

ช าระเงิน และงานพัสดุลดลง 
*ปี 2561 เพ่ิมงานจัดซื้อจัดจ้าง - (งกก.)

8 เร่ือง 
(Base
line)

100% 88% 80% 100% -

ยุทธศาสตร์ที่ 1    เสริมสร้างจิตส านึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

มีความก้าวหน้า 100%

9

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2562



ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงาน ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ี
เก่ียวข้อง2559 2560 2561 2562 2562 2563 2564

3 แผนเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใน กฏหมายการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ และการน าสู่องค์กรคุณธรรมที่
ยั่งยืนให้ผู้บริหารระดับสูงและ ศปท.
ปี 2562 กก. และ จสก.จัดท าและจัดอบรมหลักสูตร โดยก าหนด

เนื้อหาครอบคลุมเร่ืองประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
กับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐความรู้ความเข้าใจการ
ทุจริตการประพฤติมิชอบ  คดทีี่เก่ียวข้องกับการแต่งต้ัง
โยกย้าย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับและ พรบ.การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และมติ ครม. มื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
พร้อมจัดท าส่ือการ สอน (e-Learning)

การด าเนินงาน

จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบส าหรับ ศปท. แล้ว

รจญ. ชจญ. ศปท. ทีโอที  ได้รับการอบรม
ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าสู่
องค์กรคุณธรรมท่ียั่งยนื  - (ปกก.)

ระดับ 1 2      3      4      5
60% 70%  80%  90%  100%

- - 70% 84% 100% - - สถาบันวิชาการ
ทีโอที 

/ ศปท. ทีโอที

ยุทธศาสตร์ที่ 1    เสริมสร้างจิตส านึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

มีความก้าวหน้า 100%

10

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2562



ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงาน ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ี
เก่ียวข้อง2559 2560 2561 2562 2562 2563 2564

4 แผนพัฒนาคุณธรรมในการบรหิารงานบุคคล

หมายเหตุ 
- จสก. สกก. และ มบก. อยู่ระหว่างหารือการพัฒนา
หลักสูตรองค์กรคุณธรรมและการวัดผล

การด าเนินงาน

1. สายงานพัฒนาองค์กร (อ.) ก าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ตาม
ค่านิยมและส่ือสารให้พนักงานทราบแล้ว อยู่ระหว่างประเมินผล

2. แจ้งผลให้ผู้รับการประเมินทราบแล้ว โดยผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไป 2 ระดับ จะทราบผลดังกล่าวด้วย

3. ก าหนดสรุปผลรายงาน กจญ. เพ่ือน าสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ภายในเดือนธนัวาคม 2562

ร้อยละของการไม่ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 
จริยธรรมที่ก าหนด - (สกก.)

ความเห็น สกก. ปี 2562 ได้ก าหนดแนวทาง
ด าเนินงาน ดังนี้
1) แปลงค่านิยม/วัฒนธรรมองคก์ร

เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2) น าเสนอนุมัติ รจญ.อ.
3) ก าหนดพฤติกรรมเป็นค าถาม
4) สือสารให้เกิดการรับรู้โดยทั่วถึง 
5) ส ารวจ / ประเมินผล 
6) สรุปผล

13.78 12.82 18.75 0 6 5 5 ส านักทรัพยากร
บุคคล/

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิชาการ

ทีโอที
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1    เสริมสร้างจิตส านึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

มีความก้าวหน้า 100%

11

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 2    บูรณาการหน่วยงานที่เกีย่วข้องและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงาน

ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด
ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2559 2560 2561 2562 2562 2563 2564

1 แผนพัฒนากลไก ศปท. สู่ความยั่งยืน

ผลป ี2561
1. ปรับปรุงค าส่ัง ทีโอที ที่ รบ.1/2559 และ

ค าส่ัง ทีโอที ที่ รบ.55/2546
2. กจญ. แต่งต้ังนายเชาว์  พันธ์รุ่งจิตติ
เป็น ผอ.ศปท. เป็นวาระที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 11 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 
2564

ปี 2562 – ส่วนงานท าหน้าที่เลขานุการ ศปท. ทีโอที
(ปกก. – ส่วนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต) ด าเนินงานตามที่ก าหนดใน
โครงสร้างองค์กร

การด าเนินงาน
ก าหนดส่วนงานในโครงสร้างองคก์รแล้ว

1. ความรวดเร็วในการตรวจสอบ
เบาะแสการทุจริต

2. มีระบบบริหารจัดการเร่ือง
ร้องเรียนที่โปร่งใส รวดเร็ว 

3. ก าหนดส่วนงานท าหน้าที่
เลขานุการ ศปท.

160 

50%

-

57

80% 

-

-

100%

80%

-

-

100%

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

ศปท. ทีโอที 
/ส านักทรัพยากร
บุคคล ส านัก
ยุทธศาสตร์

2 แผนเผยแพร่ลักษณะความผิด การลงโทษ
ส่ือสารบทเรียนรูเ้พ่ือการป้องกันและปฏเิสธ 
และส่ือสารช่องทางรบัแจ้งเบาะแส 

การด าเนินงาน
1. เผยแพร่ Case Study 12 ฉบับ 
2. ปรับ/เพ่ิมความถ่ี ช่องทางรูปแบบการส่ือสาร
ช่องทางแจ้งเบาะแส และผลการด าเนินงาน ศปท.

1. ระดับคะแนนความเช่ือม่ันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทีโอที - (กก. งกก. ปกก.)

ระดับ 1 2      3      4      5
50% 55%  60%  65%  75%

2.  ระดับการรับรู้ของพนักงานต่อ
การป้องกันการทุจริต  (กก.)

60.25%

90%

62.13%

89.68%

62.76%

-

68.88%

100%

70%

100%

75%

-

80%

-

ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
องค์กรและสือสาร

การตลาด 
/ ศปท. 

ฝ่ายกิจการสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
องค์กรและสือสาร

การตลาด 

มีความก้าวหน้า 100%
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 2    บูรณาการหน่วยงานที่เกีย่วข้องและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงาน ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2559 2560 2561 2562 2562 2563 2564

3 แผนสร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยัง้
การทุจริต

การด าเนินงาน
1. TOT สามารถเชื่อมโยงระบบ ODS 
กับส านักงาน ป.ป.ช. ได้ รอประกาศ
ตามมาตรา 130

2. ส่วนอ านวยการสายงาน/หน่วยธรุกิจ/ส านกั
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภายใน
หน่วยงาน

2.1 รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.2 การก าหนดราคากลาง
2.3 แสดงความคืบหน้าการจัดหาแต่ละ

ขั้นตอน (รับค าขอ อนุมัติหลักการ 
ด าเนินการจัดหา จัดท าสัญญา และ
ส่งมอบ)

1.   เปิดเผยการต้ังราคากลางของ
กรรมการราคากลาง รายชื่อกรรมการ
ราคากลาง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรรมการตรวจรับ และผลการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกงานในเว็บไซต์หน่วยงาน 
(ส่วนอ านวยการสายงาน/หน่วยธุรกิจ)

2. มรีายงานผลที่สะท้อนประสิทธิผลการ
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบงาน ทีโอที 
อาทิ   ระบบข้อมูลประวัติราคาพัสดุ 
(Material-Price-Info)

3. ระบบยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน (ODS : Online Declaration
System) ส าหรับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปในปี
2562 และผู้ปฏิบัติงาน ทีโอที ภายในปี
2563 (มาตรา 130)* 

หมายเหตุ *กรณีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องยื่นแสดงบัญชี
ทรัพย์สิน

-

-

-

-

-

-

80%

50%

10%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
ระดับ
ฝ่าย*

100%

-

100%
ผู้

ปฏิบัติ
งาน*

-

-

-

ศปท. / 
ส่วนอ านวยการสาย
งาน/ส านัก/หน่วย

ธุรกิจ
ฝ่ายบริหารธุรกิจ
คลาวด์และดิจิทัล 
ฝ่ายระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายที่
ปรึกษาและระเบียบ
ค าส่ัง ฝ่ายการพัสดุ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝ่ายกิจการ

สัมพันธ์

มีความก้าวหน้า 100%

13

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 3    เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA

ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงาน

ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 
ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

2559 2560 2561 2562 2562 2563 2564

1 แผนการเปิดเผยการใช้งบประมาณและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งทุกขั้นตอนอยา่ง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปี 2562 แจ้ง รจญ. ชจญ. สายงาน/ส านัก

ด าเนินการให้ครบถ้วนและส่ือสารภายใน
อย่างต่อเนื่อง

การด าเนินงาน
ส่วนอ านวยการหน่วยธรุกิจ/สายงาน/ส านกั
เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์แล้ว

1.   ระดับการรับรู้ของพนักงานต่อการใช้
จ่ายงบประมาณ - (ส่วนอ านวยการ)

ระดับ 1 2      3      4      5
78% 79%  80%  81%  82%

2. ผลด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและใช้
จ่ายงบประมาณในแต่ละขั้นตอนได้รับ
การเปิดเผยอย่างโปร่งใส

ปี 2562 ประเมิน 44 ส่วนงาน ค่าเฉล่ีย 2.89 
ส่วนอ านวยการที่มีผลประเมินมากกว่า 3.00 
จ านวน 14 ส่วนงาน ประกอบด้วย อนง. 
อนษ. อนน.1 อนม. อนอ. อบน.1.2 อภก. อนจ. 
อภน.2 อนล. อนข. อนธ. อภน.1 และ อนน.2

-

-

74.21%

-

79%

80%

58%

100%

80%

100%

90%

-

100%

-

ส่วนอ านวยการสาย
งาน/ส านัก/หน่วย

ธุรกิจ

ฝ่ายการพัสดุ

2 แผนสร้างสมรรถนะองค์ความรูด้้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
ปี 2562 จัดการอบรม 2 หลักสูตร
1. กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สอดแทรกในหลักสูตร MDP √

2. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินการ
ทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ (ผส. ผจก.ที่เก่ียวข้อง/
สนใจ จ านวน 2 รุ่น ๆ 50 คน) √

การด าเนินงาน
หลักสูตรที่ 1 สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรที่ 2 ด าเนินการแล้ว

บุคลากรด้านการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทัน
การณ์และมีเทคนิคพิเศษในการ
ปฏิบัติงาน - (ปกก.) 
ระดับ 1 2      3      4      5

50% 60%  70%  75%  80%

- - 60%
ผล 139 
คน

100%
ผล 166 
คน

80% 100% - สถาบันวิชาการ
ทีโอที / ศปท.

มีความก้าวหน้า 100%
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2562



ยุทธศาสตร์ที่ 3    เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA

ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด
ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2559 2560 2561 2562 2562 2563 2564

3 แผนสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพ่ือการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ

ปี 2562 ก าหนดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา ทีโอที ใน
เครือข่ายองค์กรคุณธรรมตามทักษะ เพ่ือร่วม
กิจกรรมส่งเสริมองค์กร/ชุมชนในด้านต่าง ๆ 
อาทิ ภัยพิบัติ โรงครัว ไอทีเพ่ือน้อง งานพิธี 
เป็นต้น โดยสอดแทรกความรู้ กิจกรรมด้าน
การป้องกันการทุจริตเป็นระยะ เช่น การดูงาน
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล งานวัน CG Day เป็นต้น

การด าเนินงาน
1. สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ จ านวน 271 คน (หลักสูตร
ต่อเนื่องปี 2559 – 2562 จ านวน 471 คน) 

2. จัดดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกงจ านวน 150 คน 
(กิจกรรมต่อเนื่องปี 2560 – 2562 จ านวน 
420 คน) 

ยังไม่สามารถเชื่อมโยง/สร้างความต่อเนือ่ง
เพ่ือสร้าง Whistle Blower ที่ดีได้  และอาจ
ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ งานจัดซ้ือ
จัดจ้าง งานช่าง และงานรับเงิน  เป็นต้น

มีเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อยส านัก/สายงานละ 
10 คนเปน็อย่างน้อย - (ปกก.) 
ระดับ 1 2      3      4      5

50% 60%  70%  75%  80%

- - 60%

100%

80% 90% 100% ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ / 
ศปท.

มีความก้าวหน้า 100%
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