
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563  

ณ เดือนเมษายน 2563

20 เมษายน 2563ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ฝา่ยกิจการสัมพันธ์ 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2563 – 2564

ปรับปรุงกิจกรรม/แผน/การประเมินผลใหส้อดคล้องกับ

- มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

- นโยบายกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563

- ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

220 เมษายน 2563



ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2559 - 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างจิตส านึกความตระหนัก
และค่านิยมของผู้บริหารพนักงาน

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมมาภบิาล

ตัวชี้วัด ประสบการณ์และการรับรู้ระบบ
การบริหารงานของ ทีโอที ว่า
มกีารบริหารจัดการที่ดตีาม
หลักธรรมมาภิบาล

มาตรการ
1. สร้างจิตส านึกค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ในการท างานเพ่ือองค์กร

2. พัฒนาศักยภาพผู้บรหิารในการบรหิาร
งานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนากลไกป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

ตัวชี้วัด ระดับความเชื่อมั่นตอ่กลไก
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร

มาตรการ
3. ปรับปรุงกระบวนการรบัแจ้งเบาะแสและ

ตอบสนองอย่างโปรง่ใสรวดเร็ว

4. ก าหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่อาจก่อ
ให้เกิดความเส่ียงต่อการทุจริต  เผยแพร่
และส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างความเขม้แข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ

ของบริษัท

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ITA ที่เพ่ิมข้ึน

มาตรการ
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ให้เกิดวัฒนธรรมการท างานรว่มกัน
แบบทีมด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบ 
(Accountability)

1. อบรมและพัฒนา
1.1 ปรับฐานความคิดประโยชนท์ับซ้อน สินบน
1.2 จริยธรรม จรรยาบรรณ
1.3 วินัยเชิงรุก

2.   สร้างวัฒนธรรมคุณธรรม

1. แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต

2.   เพ่ิมประสิทธิภาพการสอบสวนและ
การด าเนินการทางวินัย*

3. จัดท าคู่มือ จริยธรรม จรรยาบรรณ
นโยบาย/มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติ
และแนวปฏิบัติที่ดี×

1.  เปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณและ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

2. สร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
(Whistle Blowers)

3. ส่ือสารนโยบาย มาตรการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจรติตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(การต่อต้านการทจุริตและรับสินบน)

กรอบแผนปฏิบัติการปี 2563 - 2564
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การด าเนินงานตามแผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2563

รายงานผล และขอความ
เห็นชอบแผน

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ติดตาม ก ากับดูแล สรุปและปรับปรุงพัฒนา

เป้าหมาย 70% 100%25%

24

Evolution 
& Learning

- รายงาน
กจญ.

- รายงาน
ศปท.
ทีโอที

Improvement

3

2563

มกราคม กุมภาพันธ์ ธันวาคม มกราคม

- รจญ.อ.
ถ่ายทอดแผน
งานสู่การปฏิบัติ

- ชจญ.ก.
ประชุมส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดท าแผน
ปฏิบัติการ

เมษายน กรกฎาคม

15 15

มีนาคม

- ปย. บก. 
ร่วมกับ
ส่วนงาน
พิจารณา
เชื่อมโยง
ตัวชี้วัด

27

2564

การด าเนินงาน

4

ตุลาคม

50%

25

2562

ธันวาคม

- รายงานผลปี 2562
และส่งกรอบแผน
ปี 2563 – 2564
ให้ ดศ. 

- รายงานผลปี 2562
ต่อคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี

ผลตามแผน 23%

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

- ปรับกิจกรรม
/ แผนงานและ
การประเมินผล

ปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกนัโรค กรณี Social Distancing 
จึงยังไม่สามารถจัด Workshop วิเคราะห์ความเสียงการทุจริตกบัสายงาน/หน่วยธุรกจิ/ส านัก
และจัดอบรมผู้บริหารตามเวลาที่ก าหนดได้ อยู่ระหว่างปรับรูปแบบให้เหมาะสม
ซึ่งจะสามารถด านินการไดใ้นเดือนพฤษภาคม 



แผนงาน แผน/กิจกรรมที่ปรับ Q1 Q2 Q3 Q4 Leader Owner Supporter

1. แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับ
ต้นสู่องค์กรโปร่งใส (CG IC และ ศปท.)

1. แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่องค์กรโปร่งใส 

รวมเป็นแผนเดียว โดยปรับกิจกรรมและ
การประเมินผลในแผนปลูกฝงัจริยธรรม 
จรรยาบรรณและพัฒนาคุณธรรมในการ
บริหารงานบรรจุในหลักสูตร “พัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสู่องค์กรโปร่งใส”

(มีนาคม – พฤศจิกายน)
มีนาคม – ธันวาคม

ศปท. 
/ ก.

บญ. 
กก.

จสก. 
สกก.

บก. กจ. และ สธ.
2. แผนปลูกฝงัจริยธรรม จรรยาบรรณ
และพัฒนาคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล

3. แผนบริหารความเส่ียงต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ดศ. และ ITA)

ปรับกิจกรรม Work Shop กับสายงาน/หน่วยธุรกิจ 
เป็นจัดท าบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือขอทราบความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

กุมภาพันธ์
- สิงหาคม ก. กก. ต. สธ. พค.

4. จัดท าคู่มือนโยบาย/มาตรการต่อต้าน
การทุจริต จริยธรรม จรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติที่ดี  (GG)

-
มีนาคม – กันยายน

ศปท.
/ ก.

ก. กก. และ กจ.

5. แผนเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณ
และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน (ศปท. และ ITA)

-
มกราคม - ธันวาคม ศปท. ปย.

ส่วนนวยการ
และ พค. (ถ้ามี)

6. แผนเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมความสามัคคีเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมกลไก 
Whistleblowers ท่ีดี (CG และ ศปท.)

-

มีนาคม - ธันวาคม กก. ปกก.
สกก. 

และ จสก. (ถ้ามี)

7. แผนส่ือสารนโยบาย มาตรการ ประกาศ
ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า ลูกค้า 
พันธมิตร) (ITA และ ศปท.)

- ส่ือสารกระบวนการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการทุจริต

- เผยแพร่สถิติเร่ืองร้องเรียน แผนบริหารความเส่ียง
การทุจริต ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันการทุจริต ปี 2563 และผลการด าเนินงาน
ตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562

เมษายน - ธันวาคม ศปท.
/ ก.

กก.
ปล. บล. พค. 
และ สกก.

ปรับกิจกรรมและกรอบเวลาด าเนินงานปี 2563
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ยุทธศาสตร์ แผน ความก้าวหน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างจิตส านึกความ
ตระหนักและค่านิยมของ
ผู้บริหารพนักงานให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมมาภิบาล

1. แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่องค์กรโปร่งใส (CG IC และ ศปท.)
(20%)

20% (ล่าช้ากว่าเป้าหมาย)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
กรณี Social Distancing จึงยังไม่
สามารถจัดอบรมผู้บริหารตามเวลา
ที่ก าหนดได้ อยู่ระหว่างปรับรูปแบบ
ให้เหมาะสม ซึ่งจะสามารถด านินการ
ได้ในเดือนพฤษภาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

บูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและพัฒนากลไก
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

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

3. จัดท าคู่มือนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริต 
จริยธรรม จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดี (GG)
(10%)

15% (ล่าช้ากว่าเป้าหมาย)
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
กรณี Social Distancing จึงยังไม่
สามารถจัด Workshop วิเคราะห์
ความเสียงการทจุริตกับสายงาน/
หน่วยธุรกิจ/ส านักได้ อยู่ระหว่าง
ปรับรูปแบบให้เหมาะสม ซ่ึงจะ
สามารถด านินการได้ในเดือน
พฤษภาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของบริษัท

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

5. แผนเสริมสร้าง
เครือข่ายคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริม
ความสามัคคีเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต และ
ส่งเสริมกลไก 
Whistleblowers ท่ีดี
(CG และ ศปท.) (40%)

6. แผนส่ือสารนโยบาย 
มาตรการ ประกาศ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตร)
(ITA และ ศปท.) (25%)

30%
(ท าได้เกินเป้าหมาย)
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ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ทีโอที
ประจ าปี 2563 เดือนเมษายน 2563



ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด
ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2563 2564

1. แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่องค์กรโปรง่ใส (ผู้บริหารทุกระดับและพนักงาน
กลุ่มสมรรถนะสูง) 

1.1 จัดอบรมโดยมีโครงสร้างหลักสูตร (ม.ิย. – ก.ย.) ดังนี้ 

1) บทบาท หน้าที่ อ านาจและเครื่องมือบรหิาร
2) การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ
4) มาตรการ/ประกาศ บมจ.ทีโอที ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

- แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับ
การทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน ทีโอที 

- การน ารถในกิจการบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- No Gift Policy 

5) กรณีศึกษาการลงโทษทางวินัย (วินัยเชิงรุก)
6) จริยธรรม จรรยาบรรณ บมจ.ทีโอที

1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์เสรมิสรา้งพฤตกิรรมตามมาตรฐานจรยิธรรม (มิ.ย.-ก.ย.) 
1.3 ประเมินผลการประพฤตปิฏบิัตติามจรยิธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม

และค่านิยม บมจ.ทีโอที (ต.ค.)
1.4 วิเคราะห์ผลและหาโอกาสปรับปรุงในภาพรวมและรายบุคคล (พ.ย.) 
1.5 รายงานสรุปผลต่อ OC CG และ สคร. ตามล าดับ (ธ.ค.)

ความก้าวหน้า 20% อยู่ระหว่างเสนอจัดอบรม

หมายเหตุ  รง./241 ลว. 3 ธันวาคม 2562 ให้ บญ. จัดท าหลักสูตร

1. ร้อยละของผู้บรหิารทีผ่่านการ
อบรม (80 คะแนนขึ้นไป) 

2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงานตอ่จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ บมจ.ทีโอที 
(80 คะแนนขึ้นไป) CG

3. ร้อยละของคณะกรรมการ 
ผู้บริหารที่ไม่ประพฤตปิฏบิัติ
ตามจริยธรรม จรรยาบรรณ
บมจ.ทีโอที CG

4.   เรื่องร้องเรยีนการไม่ปฏบิัตติน
ตามระเบียบ/ค าส่ัง บมจ.ทีโอที
ของผู้ปฏิบัตงิาน 
(จากค่าเฉลี่ยปี 2559 - 2562) 

* ปี 2559 – 2562 มีเรื่องร้องเรียนที่
ลงโทษทางวินัย/ศปท. ประกาศ 
บันทึกให้ก ากับดูแล จ านวน 41 เรื่อง  

80%

25

น้อยกว่า 
10%

ลดลง
50%

100%

50

น้อยกว่า
7%

-

สก. บญ. และ กก.

บก. สก. และ กก.

ปกก. และ กจ.

ปกก. และ สธ.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1    เสริมสร้างจิตส านึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
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ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ค่าเปา้หมาย
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2563 2564

2. แผนบริหารความเส่ียงต่อการทุจรติ และประพฤติมิชอบ 
(เกณฑ์ส านักงาน ป.ป.ท.)

วิธีการ  

1. วิเคราะห์ผลการลงโทษทางวินัยทีเ่กิดจากการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 
ปี 2559 – 2562 และประชุมหารือกับ ต. สธ. พค. เพ่ือจัดท ากรอบแนวคิด
(ม.ค. – ก.พ.) 

2.  บันทึกแจ้งเวียนสายงาน/หน่วยธุรกิจ/ส านัก เสนอความเห็นและ
ร่วมจัดท าแผน (มี.ค. – เม.ย.)

3.  จัดท าแผนบริหารความเส่ียงตอ่การทุจริต เสนอที่ประชุมผู้บรหิาร
สายงาน (OC) พิจารณาก่อนส่ง ดศ. (พ.ค.)

4.  ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัตแิละตดิตามผล (พ.ค.)

5.  สรุปและรายงานผลตอ่ ดศ. ภายในเวลาที่ก าหนด (ส.ค.)

ความก้าวหน้า 20% อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกในข้อ 2.

1. มีแผนบริหารความเส่ียงตอ่
การทุจริตและน าไปปฏบิัติ

2. รายงานผลต่อ ดศ. ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

พ.ค.

ส.ค.

-

-

ปกก. /
ต. สธ. พค.

ปกก.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2    บูรณาการหน่วยงานที่เกีย่วข้องและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ค่าเปา้หมาย
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2563 2564

3. จัดท าคู่มือนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทจุริต จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และแนวปฏิบัติที่ดี ของ บมจ.ทีโอที (เกณ์ สคร. และ พรบ.มาตรฐานทาง
จริยธรรม)

วิธีการ 

1. ประเมินคุณภาพและความสอดคล้องของแนวปฏิบัตดิ้านการตอ่ตา้นการ
ทุจริตตามนโยบาย ด้วยการส ารวจการน าไปใช้/ปฏิบัต ิและรับข้อเสนอแนะ
จากผู้ปฏิบัติงาน (ม.ีค. - พ.ค.)

2. ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ต่อต้านคอรร์ัปชนั บมจ.ทีโอที (เม.ย. – พ.ค.)

3. น าเสนอการทบทวนต่อคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีฯ ตามล าดับ (ม.ิย. - ก.ค.)

4. สรุปผล และจัดท าคู่มือ เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏบิัต ิ(ก.ค.)

5. ส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง (ส.ค. – ก.ย.)

ความก้าวหน้า 10% อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง

1. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และมีแนวปฏิบัติที่ดี CG

2. มีคู่มือนโยบาย/มาตรการ
ต่อต้านการทุจริต จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดี
ของ บมจ.ทีโอที

3. ร้อยละของพนักงานทีร่ับรูคู้่มือ

4. จ านวนเรื่องร้องเรยีนของการไม่
ปฏิบัติตามนโนยบายตอ่ตา้น
คอร์รัปชันและแนวปฏิบัตทิี่ดี CG

มิ.ย.

ส.ค.

80%

Baseline

100%

ลดลง
25%

ศปท. และ กก.

ปกก.

ปกก.

ปกก.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2    บูรณาการหน่วยงานที่เกีย่วข้องและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ค่าเปา้หมาย
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2563 2564

4. แผนเปดิเผยรายงานการใช้งบประมาณ และข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน

วิธีการ 

1. ส่วนอ านวยการรายงานการใช้งบประมาณทุกเดือน 

2. ส่วนอ านวยการรายงานข้อมูล 
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง 

การก าหนดราคากลาง 
2.2 แสดงความคืบหน้าการจัดหาแต่ละขั้นตอน (รับค าขออนุมัติ

หลักการ ด าเนินการจัดหา จัดท าสัญญา และส่งมอบ) 

3. ปย. ก าหนดส่วนงานประเมินผลตามตวัช้ีวัด

ความก้าวหน้า 25% เป็นไปตามแผน

ร้อยละของพนักงานที่รับรู้ข้อมูล 80% 100% ปย. 
พิจารณาก าหนดเป็น

ตัวชี้วัดส่วน
อ านวยการสายงาน /
หน่วยธุรกิจ / ส านัก

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3    เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA
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ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ค่าเปา้หมาย
ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2563 2564

5. แผนเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความสามัคคีเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมกลไก Whistleblowers ที่ดี

วิธีการ 
1. จัดท าทะเบียนจิตอาสา เพ่ือรวบรวมทักษะที่ส าคัญรองรบัสถานการณ์

ต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ภัยพิบัติ/สาธารณภัย งานเพ่ือชุมชน/สังคม 

2. จัดกิจกรรมสนับสนุนค่านิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ
สอดแทรกองค์ความรู้เรือ่งคุณธรรม โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตอย่างตอ่เนื่อง 
เช่น งาน CG Day งานวันต่อต้านคอร์รปัชัน ฝกึปฏิบัติธรรมในโครงการ 
จริยธรรม คุณธรรมในองค์กร เป็นต้น 

3. สอดแทรกองค์ความรู้ในช่องทางที่เหมาะสม 

ความก้าวหน้า 40% เป็นไปตามแผน โดยปรับลดจ านวนสัดส่วนจิตอาสาและ
จ านวนกิจกรรมที่จัด และได้จัดกิจกรรมแล้ว 1 กิจกรรม คือ จิตอาสา ทีโอที 
ร่วมใจ สู้ภัยโควิด – 19 โดยจัดท า Face Shield แจกโรงพยาบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

1. สัดส่วนจิตอาสาที่ครอบคลมุ
ทุกสายงาน / หน่วยธุรกิจ /   
ส านัก

2. จ านวนกิจกรรมที่จัดได้

40% 

2

60%

4

ปกก. และ สกก. 

ปกก. จสก. และ 
สกก.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3    เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA
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ท่ี โครงการ / แผนงาน (Lead) ตัวช้ีวัด

ค่าเปา้หมายตัวช้ีวัด
ผู้รับผิดชอบ / 

ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
2563 2564

6. แผนส่ือสารนโยบาย มาตรการ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกันการ
ทุจริต บมจ.ทีโอที ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธรุกิจ)  
(เกณฑ์ สคร. - การต่อต้านการทุจรติและรบัสินบน)

วิธีการ 

1. ทบทวน/ปรับปรุง นโยบาย มาตรการ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

2. ส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายภายนอกรับทราบอย่างทั่วถึง 
- นโยบาย มาตรการ ประกาศ  แนวปฏิบัติที่ดี และกระบวนการรับ
และพิจารณาเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิิชอบที่
เกี่ยวกับการทุจริตของบริษัท 

3. เผยแพร่สถิติเรือ่งรอ้งเรียน แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจรติ ปี 2563
และผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจรติ ปี 2562 ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงาน (www.tot.co.th)

4. ประเมินระดับการรบัรูข้องกลุ่มเป้าหมาย

ความก้าวหน้า 25% โดย บล. เผยแพร่ข้อมูลข้อ 2 ในเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว

ระดับการรับรู้นโยบาย มาตรการ และ
แนวปฏิบัติที่ดี และการด าเนินงานด้าน
การป้องกันการทุจรติ บมจ.ทีโอที ของ
คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

80% 100% - ปล. บล. พค.  
ร่วมด าเนินงาน
ส่ือสาร

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

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที ประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3    เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA
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13

เผยแพร่กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ที่เก่ียวกับการทุจริตของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน www.tot.co.th เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

โดย สบล.

แผนส่ือสารนโยบาย มาตรการ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต บมจ.ทีโอที 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



แผนส่ือสารนโยบาย มาตรการ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต บมจ.ทีโอที 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

14

เผยแพร่ HR News

1. ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน

2. กระบวนการ
รับและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่
เกี่ยวกับการทุจริต

ผ่าน Intranet TOT เมื่อ
วันที่ 21 – 24 เมษายน
2563

โดย สกก.



15

แผนเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความสามัคคีเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
และส่งเสริมกลไก Whistleblowers ท่ีดี

จัดกิจกรรม
“ก าลังใจจากแนวหลัง
สู่แนวหน้า”

เพ่ือจิตอาสาร่วมจัดท าและ
ส่งมอบ Face Shields แด่
บุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ระหว่างวันที่ 23 
มีนาคม 2563  – วันที่ 30
เมษายน 2563 (หรือจนกว่า
สถานการณ์จะเป็นปกติ) 

โดย งานส่งเสริมจริยธรรม
และป้องกันการทุจริต  


