ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563
ณ เดือนเมษายน 2563

ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฝ่ายกิจการสัมพั นธ์

20 เมษายน 2563

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ปี 2563 – 2564
ปรับปรุงกิจกรรม/แผน/การประเมินผลให้สอดคล้องกับ
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
- นโยบายกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563

- ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อกาหนดตามความในมาตรา 9 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563
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ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2559 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างจิตสานึกความตระหนัก
และค่านิยมของผู้บริหารพนักงาน
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมมาภิบาล

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และพั ฒนากลไกป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของบริษัท

ตัวชี้วัด ประสบการณ์และการรับรู้ระบบ
การบริหารงานของ ทีโอที ว่า
มีการบริหารจัดการที่ดต
ี าม
หลักธรรมมาภิบาล

ตัวชี้วัด ระดับความเชื่อมั่นต่อกลไก
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ITA ที่เพิ่ มขึ้น

มาตรการ
1. สร้างจิตสานึกค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ในการทางานเพื่ อองค์กร

มาตรการ
3. ปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและ
ตอบสนองอย่างโปร่งใสรวดเร็ว

มาตรการ
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ให้เกิดวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน
แบบทีมด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบ
(Accountability)

2. พั ฒนาศักยภาพผู้บริหารในการบริหาร
งานบุคคล

กรอบแผนปฏิบัติการปี 2563 - 2564
1.

2.

อบรมและพั ฒนา
1.1 ปรับฐานความคิดประโยชน์ทับซ้อน สินบน
1.2 จริยธรรม จรรยาบรรณ
1.3 วินัยเชิงรุก
สร้างวัฒนธรรมคุณธรรม

4. กาหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่อาจก่อ
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต เผยแพร่
และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างต่อเนื่อง
1.

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

2.

เพิ่ มประสิทธิภาพการสอบสวนและ
การดาเนินการทางวินัย*

3.

จัดทาคู่มือ จริยธรรม จรรยาบรรณ
นโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริต
และแนวปฏิบัติที่ดี×

1. เปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณและ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. สร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
(Whistle Blowers)
3. สื่อสารนโยบาย มาตรการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(การต่อต้านการทุจริตและรับสินบน)
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การดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2563

25% 50% 70% 100%
23%

เป้าหมาย
ผลตามแผน
2562

2563

ธันวาคม

มกราคม

25

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กรณี Social Distancing
จึงยังไม่สามารถจัด Workshop วิเคราะห์ความเสียงการทุจริตกับสายงาน/หน่วยธุรกิจ/สานัก
และจัดอบรมผู้บริหารตามเวลาที่กาหนดได้ อยู่ระหว่างปรับรูปแบบให้เหมาะสม
ซึ่งจะสามารถดานินการได้ในเดือนพฤษภาคม

2564

กุมภาพั นธ์

มีนาคม

3

27

24

เมษายน

กรกฎาคม

ตุลาคม

การดาเนินงาน
- รายงานผลปี 2562
และส่งกรอบแผน
ปี 2563 – 2564
ให้ ดศ.

- รายงาน
กจญ.

- รายงานผลปี 2562 - รายงาน
ศปท.
ต่อคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ทีโอที

รายงานผล และขอความ
เห็นชอบแผน

- ปย. บก.
- รจญ.อ.
ร่วมกับ
ถ่ายทอดแผน
งานสู่การปฏิบัติ ส่วนงาน
พิ จารณา
เชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
- ชจญ.ก.
ประชุมส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อจัดทาแผน
ปฏิบัติการ

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

- รายงานผล
ไตรมาส 1/63
ให้ สธ.
(CG และ IC)

ธันวาคม

มกราคม

15

15

Evolution
& Learning

Improvement

- ปรับกิจกรรม
/ แผนงานและ
การประเมินผล

ติดตาม กากับดูแล

สรุปและปรับปรุงพั ฒนา
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ปรับกิจกรรมและกรอบเวลาดาเนินงานปี 2563
แผนงาน
1. แผนพั ฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ
ต้นสู่องค์กรโปร่งใส (CG IC และ ศปท.)
2. แผนปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณ
และพั ฒนาคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล

3. แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ดศ. และ ITA)

แผน/กิจกรรมที่ปรับ

Q2

Q3

Q4

Leader

Owner

Supporter

ศปท.
/ ก.

บญ.
กก.

จสก.
สกก.
บก. กจ. และ สธ.

กุมภาพั นธ์
- สิงหาคม

ก.

กก.

ต. สธ. พค.

มีนาคม – กันยายน

ศปท.
/ ก.

ก.

กก. และ กจ.

มกราคม - ธันวาคม

ศปท.

ปย.

ส่วนนวยการ
และ พค. (ถ้ามี)

มีนาคม - ธันวาคม

กก.

ปกก.

สกก.
และ จสก. (ถ้ามี)

ศปท.
/ ก.

กก.

ปล. บล. พค.
และ สกก.

1. แผนพั ฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่องค์กรโปร่งใส
รวมเป็นแผนเดียว โดยปรับกิจกรรมและ
การประเมินผลในแผนปลูกฝังจริยธรรม
จรรยาบรรณและพั ฒนาคุณธรรมในการ
บริหารงานบรรจุในหลักสูตร “พั ฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสู่องค์กรโปร่งใส”
ปรับกิจกรรม Work Shop กับสายงาน/หน่วยธุรกิจ
เป็นจัดทาบันทึกแจ้งเวียนเพื่ อขอทราบความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

4. จัดทาคู่มือนโยบาย/มาตรการต่อต้าน
การทุจริต จริยธรรม จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติที่ดี (GG)

-

5. แผนเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณ
และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน (ศปท. และ ITA)

-

6. แผนเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมความสามัคคีเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมกลไก
Whistleblowers ที่ดี (CG และ ศปท.)

-

7. แผนสื่อสารนโยบาย มาตรการ ประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า ลูกค้า
พั นธมิตร) (ITA และ ศปท.)

Q1

- สื่อสารกระบวนการรับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการทุจริต
- เผยแพร่สถิติเรื่องร้องเรียน แผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผน
ป้องกันการทุจริต ปี 2563 และผลการดาเนินงาน
ตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562

(มีนาคม – พฤศจิกายน)
มีนาคม – ธันวาคม

เมษายน - ธันวาคม
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ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตก
ิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที
ประจาปี 2563 เดือนเมษายน 2563
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างจิตสานึกความ
ตระหนักและค่านิยมของ
ผู้บริหารพนักงานให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและพั ฒนากลไก
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของบริษัท

แผน

ความก้าวหน้า

1. แผนพั ฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่องค์กรโปร่งใส (CG IC และ ศปท.)
(20%)

2. แผนบริหารความ
เสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(ดศ. และ ITA)
(20%)

3. จัดทาคู่มือนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริต
จริยธรรม จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดี (GG)
(10%)

4. แผนเปิดเผยรายงาน
การใช้งบประมาณ
และข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน (ศปท.
และ ITA) (25%)

5. แผนเสริมสร้าง
เครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริม
ความสามัคคีเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต และ
ส่งเสริมกลไก
Whistleblowers ที่ดี
(CG และ ศปท.) (40%)

6. แผนสื่อสารนโยบาย
มาตรการ ประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(คู่ค้า ลูกค้า พั นธมิตร)
(ITA และ ศปท.) (25%)

20% (ล่าช้ากว่าเป้าหมาย)

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
กรณี Social Distancing จึงยังไม่
สามารถจัดอบรมผู้บริหารตามเวลา
ที่กาหนดได้ อยู่ระหว่างปรับรูปแบบ
ให้เหมาะสม ซึ่งจะสามารถดานินการ
ได้ในเดือนพฤษภาคม

15% (ล่าช้ากว่าเป้าหมาย)

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
กรณี Social Distancing จึงยังไม่
สามารถจัด Workshop วิเคราะห์
ความเสียงการทุจริตกับสายงาน/
หน่วยธุรกิจ/สานักได้ อยู่ระหว่าง
ปรับรูปแบบให้เหมาะสม ซึ่งจะ
สามารถดานินการได้ในเดือน
พฤษภาคม

30%
(ทาได้เกินเป้าหมาย)
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ที่
1.

เสริมสร้างจิตสานึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบต
ั ิหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ / แผนงาน (Lead)

แผนพั ฒนาศั กยภาพผู้บริหารสู่องค์กรโปร่งใส (ผู้บริหารทุกระดับและพนักงาน
กลุ่มสมรรถนะสูง)

1.1 จัดอบรมโดยมีโครงสร้างหลักสูตร (มิ.ย. – ก.ย.) ดังนี้ 
1) บทบาท หน้าที่ อานาจและเครื่องมือบริหาร
2) การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4) มาตรการ/ประกาศ บมจ.ทีโอที ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับ
การทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน ทีโอที
- การนารถในกิจการบริษัทไปใช้เพื่ อประโยชน์ส่วนตน
- No Gift Policy

5) กรณีศึกษาการลงโทษทางวินัย (วินัยเชิงรุก)
6) จริยธรรม จรรยาบรรณ บมจ.ทีโอที
1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างพฤติกรรมตามมาตรฐานจริยธรรม (มิ.ย.-ก.ย.)
1.3 ประเมินผลการประพฤติปฏิบัตต
ิ ามจริยธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม
และค่านิยม บมจ.ทีโอที (ต.ค.)
1.4 วิเคราะห์ผลและหาโอกาสปรับปรุงในภาพรวมและรายบุคคล (พ.ย.)
1.5 รายงานสรุปผลต่อ OC CG และ สคร. ตามลาดับ (ธ.ค.)
ความก้าวหน้า 20% อยู่ระหว่างเสนอจัดอบรม
หมายเหตุ รง./241 ลว. 3 ธันวาคม 2562 ให้ บญ. จัดทาหลักสูตร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2563

2564

ผู้รับผิดชอบ /
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

1.

ร้อยละของผู้บริหารทีผ
่ ่านการ
อบรม (80 คะแนนขึ้นไป)

80%

100%

สก. บญ. และ กก.

2.

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงานต่อจริยธรรม
จรรยาบรรณ บมจ.ทีโอที
(80 คะแนนขึ้นไป) CG

25

50

บก. สก. และ กก.

3.

ร้อยละของคณะกรรมการ
ผู้บริหารที่ไม่ประพฤติปฏิบัติ
ตามจริยธรรม จรรยาบรรณ
บมจ.ทีโอที CG

น้อยกว่า
10%

น้อยกว่า
7%

4.

เรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัตต
ิ น
ตามระเบียบ/คาสั่ง บมจ.ทีโอที
ของผู้ปฏิบัตง
ิ าน
(จากค่าเฉลี่ยปี 2559 - 2562)

ลดลง
50%

-

ปกก. และ กจ.

ปกก. และ สธ.

* ปี 2559 – 2562 มีเรื่องร้องเรียนที่
ลงโทษทางวินัย/ศปท. ประกาศ
บันทึกให้กากับดูแล จานวน 41 เรื่อง

7

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ที่

2.

่ วข้องและพั ฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บูรณาการหน่วยงานที่เกีย
โครงการ / แผนงาน (Lead)

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบ
(เกณฑ์สานักงาน ป.ป.ท.)
วิธีการ

ตัวชี้วัด

1. มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
การทุจริตและนาไปปฏิบัติ

1. วิเคราะห์ผลการลงโทษทางวินัยทีเ่ กิดจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ 2. รายงานผลต่อ ดศ. ภายในเวลา
ปี 2559 – 2562 และประชุมหารือกับ ต. สธ. พค. เพื่ อจัดทากรอบแนวคิด
ที่กาหนด
(ม.ค. – ก.พ.) 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ /
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

2563

2564

พ.ค.

-

ปกก. /
ต. สธ. พค.

ส.ค.

-

ปกก.

2. บันทึกแจ้งเวียนสายงาน/หน่วยธุรกิจ/สานัก เสนอความเห็นและ
ร่วมจัดทาแผน (มี.ค. – เม.ย.)
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต เสนอที่ประชุมผู้บริหาร
สายงาน (OC) พิ จารณาก่อนส่ง ดศ. (พ.ค.)
4. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัตแ
ิ ละติดตามผล (พ.ค.)
5. สรุปและรายงานผลต่อ ดศ. ภายในเวลาที่กาหนด (ส.ค.)
ความก้าวหน้า 20% อยู่ระหว่างจัดทาบันทึกในข้อ 2.
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ที่

่ วข้องและพั ฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บูรณาการหน่วยงานที่เกีย
โครงการ / แผนงาน (Lead)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2563
3.

จัดทาคู่มือนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริต จริยธรรม จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติที่ดี ของ บมจ.ทีโอที (เกณ์ สคร. และ พรบ.มาตรฐานทาง
จริยธรรม)
วิธีการ

1. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และมีแนวปฏิบัติที่ดี CG

3. ร้อยละของพนักงานทีร่ ับรูค
้ ู่มือ

2564

ผู้รับผิดชอบ /
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มิ.ย.

ศปท. และ กก.

2. มีคู่มือนโยบาย/มาตรการ
1. ประเมินคุณภาพและความสอดคล้องของแนวปฏิบัตด
ิ ้านการต่อต้านการ
ต่อต้านการทุจริต จริยธรรม
ทุจริตตามนโยบาย ด้วยการสารวจการนาไปใช้/ปฏิบัติ และรับข้อเสนอแนะ
จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดี
จากผู้ปฏิบัติงาน (มี.ค. - พ.ค.)
ของ บมจ.ทีโอที

ส.ค.

ปกก.

2. ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.ทีโอที (เม.ย. – พ.ค.)

80%

100%

ปกก.

Baseline

ลดลง
25%

ปกก.

3. นาเสนอการทบทวนต่อคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ ตามลาดับ (มิ.ย. - ก.ค.)

4. จานวนเรื่องร้องเรียนของการไม่
ปฏิบัติตามนโนยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันและแนวปฏิบัตท
ิ ี่ดี CG

4. สรุปผล และจัดทาคู่มือ เพื่ อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ก.ค.)
5. สื่อสาร/ประชาสัมพั นธ์ อย่างทั่วถึง (ส.ค. – ก.ย.)

ความก้าวหน้า 10% อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ที่

4.

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA

โครงการ / แผนงาน (Lead)

แผนเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน
วิธีการ
1. ส่วนอานวยการรายงานการใช้งบประมาณทุกเดือน 

ตัวชี้วัด

ร้อยละของพนักงานที่รับรู้ข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2563

2564

80%

100%

ผู้รับผิดชอบ /
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ปย.
พิ จารณากาหนดเป็น
ตัวชี้วัดส่วน
อานวยการสายงาน /
หน่วยธุรกิจ / สานัก

2. ส่วนอานวยการรายงานข้อมูล 
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
การกาหนดราคากลาง
2.2 แสดงความคืบหน้าการจัดหาแต่ละขั้นตอน (รับคาขออนุมัติ
หลักการ ดาเนินการจัดหา จัดทาสัญญา และส่งมอบ)

3. ปย. กาหนดส่วนงานประเมินผลตามตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า 25% เป็นไปตามแผน
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ที่

5.

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA

โครงการ / แผนงาน (Lead)

แผนเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความสามัคคีเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมกลไก Whistleblowers ที่ดี

ตัวชี้วัด

1. สัดส่วนจิตอาสาที่ครอบคลุม
ทุกสายงาน / หน่วยธุรกิจ /
สานัก

วิธีการ
1. จัดทาทะเบียนจิตอาสา เพื่ อรวบรวมทักษะที่สาคัญรองรับสถานการณ์ 2. จานวนกิจกรรมที่จัดได้
ต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ภัยพิ บัติ/สาธารณภัย งานเพื่ อชุมชน/สังคม 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ /
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

2563

2564

40%

60%

ปกก. และ สกก.

2

4

ปกก. จสก. และ
สกก.

2. จัดกิจกรรมสนับสนุนค่านิยมพอเพี ยง วินัย สุจริต จิตอาสา และ
สอดแทรกองค์ความรู้เรือ
่ งคุณธรรม โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
เช่น งาน CG Day งานวันต่อต้านคอร์รป
ั ชัน ฝึกปฏิบัติธรรมในโครงการ
จริยธรรม คุณธรรมในองค์กร เป็นต้น 
3. สอดแทรกองค์ความรู้ในช่องทางที่เหมาะสม 
ความก้าวหน้า 40% เป็นไปตามแผน โดยปรับลดจานวนสัดส่วนจิตอาสาและ
จานวนกิจกรรมที่จัด และได้จัดกิจกรรมแล้ว 1 กิจกรรม คือ จิตอาสา ทีโอที
ร่วมใจ สู้ภัยโควิด – 19 โดยจัดทา Face Shield แจกโรงพยาบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ที่

6.

โครงการ / แผนงาน (Lead)

แผนสื่อสารนโยบาย มาตรการ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริต บมจ.ทีโอที ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า ลูกค้า พั นธมิตรทางธุรกิจ)
(เกณฑ์ สคร. - การต่อต้านการทุจริตและรับสินบน)
วิธีการ

1. ทบทวน/ปรับปรุง นโยบาย มาตรการ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 
2. สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายภายนอกรับทราบอย่างทั่วถึง
- นโยบาย มาตรการ ประกาศ แนวปฏิบัติที่ดี และกระบวนการรับ
และพิ จารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เกี่ยวกับการทุจริตของบริษัท 

ตัวชี้วัด

ระดับการรับรู้นโยบาย มาตรการ และ
แนวปฏิบัติที่ดี และการดาเนินงานด้าน
การป้องกันการทุจริต บมจ.ทีโอที ของ
คู่ค้า ลูกค้า พั นธมิตรทางธุรกิจ

2563

2564

80%

100%

ผู้รับผิดชอบ /
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

- ปล. บล. พค.
ร่วมดาเนินงาน
สื่อสาร
- ปกก. ประเมินผล
ร่วมกับ บล. และ
พค. (หรือใช้คะแนน
IIT จาก ITA)

3. เผยแพร่สถิติเรือ
่ งร้องเรียน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563
และผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน (www.tot.co.th)
4. ประเมินระดับการรับรูข
้ องกลุ่มเป้าหมาย
ความก้าวหน้า 25% โดย บล. เผยแพร่ข้อมูลข้อ 2 ในเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว
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แผนสื่อสารนโยบาย มาตรการ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต บมจ.ทีโอที
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เผยแพร่กระบวนการรับและพิ จารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เกี่ยวกับการทุจริตของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน www.tot.co.th เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
โดย สบล.
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แผนสื่อสารนโยบาย มาตรการ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต บมจ.ทีโอที
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เผยแพร่ HR News
1. ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน
2. กระบวนการ
รับและพิ จารณาเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่
เกี่ยวกับการทุจริต

่
ผ่าน Intranet TOT เมือ
วันที่ 21 – 24 เมษายน
2563
โดย สกก.
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แผนเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความสามัคคีเพื่ อต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมกลไก Whistleblowers ที่ดี

จัดกิจกรรม
“กาลังใจจากแนวหลัง
สู่แนวหน้า”
เพื่ อจิ ต อาสาร่ ว มจั ด ท าและ
ส่งมอบ Face Shields แด่
บุ ค ลากรทางการแพทย์ และ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
หน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิ ด 19) ระหว่ า งวั น ที่ 23
มีนาคม 2563 – วันที่ 30
เมษายน 2563 (หรือจนกว่า
สถานการณ์จะเป็นปกติ)
โดย งานส่งเสริมจริยธรรม
และป้องกันการทุจริต
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