
 

 
 
 

 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้สรุปผลการด าเนินการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เสนอในการประชุมคณะท างานพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 และในการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22  มกราคม 2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 
เป้าหมาย  :  ผลการรับรู้ “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี” ของพนักงานทั้งหมดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
 - ผลการส ารวจการรับรู้ “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี” ของพนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ปี 2562 
  คิดเป็น 96%  
 - การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 9 กิจกรรม 

สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จและส าเร็จตามเป้าหมาย 100% 
งบประมาณในการด าเนินการ 
    งบประมาณ 110,500 บาท 
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  26,950บาท 
 

       แผนงาน/กิจกรรม   ระยะเวลา  
  ด าเนินงาน 

 งบประมาณ  
    (บาท) 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ                      
            (บาท) 

1.การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีคิดแยกแยะ 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
และ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
เพ่ือมุ่งสู่ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน”  
 

   1 ครั้ง / ปี       50,000             12,200 

2.การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมาย 
เหตุการณป์้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)  
 
 

  1 ครั้ง / ปี      30,000              4,610 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี 2562  



3.การจัดบรรยายพิเศษด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีละ 1 ครั้ง หัวข้อ “ไม่ให้ 
และไม่รับสินบน”  
 

  1 ครั้ง / ปี       10,500             5,000 

4.การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
ระดับชาติ และการเข้าร่วมการอบรม/ สัมมนา ใน 
หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย 
ภาครัฐที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก 
 

ทุกครั้งที่ได้รับ 
แจ้งจาก 
หน่วยงาน 
ภายนอก 

      20,000             5,140 

 

วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 
 

    ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม ปี 2562                            แนวทางแก้ไขปัญหา ปี 2563 
1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี/การต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน ก าหนดให้เป็นรูปธรรมเพื่อน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ยาก 
 
 
 
2. ผู้บริหาร/พนักงาน (บางส่วน) ไม่ให้ 
ความส าคัญในการด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ  
เพราะเห็นว่าเป็นการสร้างภาระและเสีย 
เวลาในการด าเนินงาน ไม่ใช่งานในหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ 
 
 
3. ผู้บริหารและพนักงาน (บางสว่น) ไม่เข้าใจ 
ความหมายและประโยชน์ของการน าหลักการก ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 
 

1. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้หลักการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี/การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน 
    1.1 การอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
    1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส 
    1.3 การจัดบรรยายพิเศษด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ “พอดีที่ดีพอ 
ไม่ก่อการทุจริต” 
2. เพิ่มกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงานทุกระดับ มสี่วนร่วมในการด าเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  

2.1 การจัดบรรยายพิเศษและการประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์ให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จดัการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านักงานบริการ 
ลูกค้า กสท เขต ข้ึนไป มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
    2.2 การคัดเลือก “ฝ่าย/ส านกังานบริการลูกค้า กสท เขต/ศนูย์ ต้นแบบใน 
การสร้างองค์กรคุณธรรม”เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 
3. จัดท าคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ 
คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์เร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมใน 
การบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    3.1 จัดท าคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อ 
รับทราบและถือปฏิบัติในการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
    3.2 จัดท าคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์ เร่ือง 
คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน Website CG และใน CG  
Group Line 
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    3.3 การจัดท าคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่วิธีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง การใช้รถยนต์หลวงเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว และเร่ือง การน าทรัพย์สินหลวงไปใช้ที่บ้าน 
    3.4 การจัดท า Lesson Learned CG เผยแพร่ใน Website CG และใน CG 
Group Line 
 

 
ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
1. ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร/พนักงานให้เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ขอให้ผู้บริหารสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้พนักงานในสังกัดให้ความสนใจและเต็มใจที่จะร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม CG 
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