
 

 
 
 

 
 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี      

ปี  2563 – 2567 และแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติงานการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีปี 2563 ในการประชุมครั้งที่ 15/2562  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562      

โดยได้ก าหนดกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร และ
พนักงานในหน่วยงาน ทั้งนี้  ได้มีการจัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
2563 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 10 กิจกรรม เป็นประจ าทุก 2 เดือน ค่าเป้าหมาย ณ เดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน 2563 คิดเป็น ร้อยละ 51.50 สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 53.60  

โดยสรุปได้ดังนี้   
 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563  

ค่าเป้าหมาย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 15 สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 19.95  

 เดือนมีนาคม - เมษายน 2563 
ค่าเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 35 สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 45.20  
 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

ค่าเป้าหมาย ณ เดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 51.50 สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 53.60 โดยสรุปได้ดังนี้ 

  ก   กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 กิจกรรม 
 

     กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 กิจกรรม 
 
     กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการต่อไปตามก าหนด จ านวน 2 กิจกรรม 
 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน

การทุจริต ประจ าปี 2563 (รอบ 6เดือน) 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

 น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน     % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

1.1 การอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 (10 %)      

ร้อยละ 80 ของผูท้ี่เข้าร่วม 
อบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนกัในการบริหาร 
งาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
องค์กร และพรอ้มที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์องค์กร 
เมื่อพบเห็นการกระท าทีจ่ะ 
ก่อให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมชิอบในองค์กร 

1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดท าบันทกึ
เชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ความรู้
หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ที่เป็นเครือข่าย CG 
2.จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/ 
รายละเอียดการอบรมฯ  
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย 
4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนกัในการ
บริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหนา้ที่ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

   1 ครั้ง/ป ี
     (มี.ค.) 

   3 
 
 
 
 
   3 
   
   2 
 
   2 

1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดท าหนังสอืเชิญ นายสุรวัฒน์ ชมภพูงษ์ โดย 
กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแลว้ เมื่อวันที ่15 ม.ค.63 เพื่อมาเป็น 
วิทยากรหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยก าหนดจัด 
อบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 ก.พ.63 ระหว่างเวลา 08.30-
16.00 น. 
2.ศปท. ได้จัดท าบันทึกขออนุมัติหลกัการ/รายละเอียด การอบรมฯ เมื่อ
วันที่ 20 ม.ค.63 และ รจญ.(บ) ไดอ้นุมัติฯ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 แล้ว 

3. ศปท. ก าหนดจัดอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  
 โดยนายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ในวันที่ 25 ก.พ.63 โดยมีผู้เข้าอบรมจ านวน  
60 คน 
. 
 

100 
 
 
 
 
100 
 
100 

 
 
 
 

1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพธิภัณฑ์ 
พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส 
 (10%) 

ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารว่ม 
กิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจตามหลกัธรรม 
ค าสอนทางพุทธศาสนา และ 
เกิดจิตส านกึด้านคุณธรรม 
จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
 

1. ติดต่อ ประสานงานกบัเจ้าหนา้ที่ของ
พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อก าหนดวัน เวลาเยีย่มชม/
ดูงาน 
2. จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/ 
รายละเอียดการเยีย่มชม/ดูงาน 
 3. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ ความเขา้ใจตามหลกัธรรมค า
สอนทางพุทธศาสนา และเกิดจิตส านึก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

   1 ครั้ง/ป ี
     (พ.ค.) 
 

   4 
  
 
   4 
 
   2 

 
 
 

- 

 

 

CAT
Highlight



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

  (%) 
การด าเนินงาน     % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

1.3 การคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงานบรกิาร 
ลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบใน 
การสร้างองค์กรคุณธรรม” 
 (10%)      

ได้ “ฝ่าย/ส านักงานบรกิาร 
ลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ 
ต้นแบบ ในการสร้างองคก์ร
คุณธรรม”ของทกุสายงาน 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการ
พิจารณาคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า  
กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม” 
2. รจญ. แต่ละสายงาน พิจารณาคัดเลือก ผู้จัดการ
ฝ่าย/ผู้อ านวยการส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต/
ผู้จัดการศูนย์  ในสังกัด (ตั้งแต่ มี.ค.-ธ.ค.63)  โดย 
การประเมินผลการด าเนินงาน ผูท้ี่ได้คะแนนสูงสุด
ตามแบบประเมินผลฯ สายงานละ 1 คน 
-  รจญ. แจ้งผลการคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงาน 
บริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบ ในการสร้าง
องค์กรคุณธรรม”  ที่ได้คะแนนสูงสุด ประจ าปี 2563 
ให้ ศปท. ทราบ  ภายในวันที่ 10 ธ.ค.63 
-  ศปท. จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้กับ ผู้จัดการฝ่าย/
ผู้อ านวยการส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต/
ผู้จัดการศูนย์  ที่ได้รับเลือก ภายในวันที่  25 ธ.ค.63 

   ด าเนินการ 
      ทั้งป ี
  (ม.ค.–ธ.ค.) 

    4 
 
 
    6 
      
 
 
     
   

ศปท.ไดจ้ัดท าหลักเกณฑ์ แนวทางและขัน้ตอนการพิจารณา 
คัดเลือก “ฝ่าย/ส านกังานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบใน 
การสร้างองค์กรคุณธรรม” เสนอคณะท างานพัฒนาการก ากับดูแลกจิการ 
ที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ในการประชุมคร้ังนี้   
ซ่ึงอยู่ในวาระที่ 4.2 
 

50 

  10.70 

1.4 การจัดท าคู่มือจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
(10%) 

มีคู่มือจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน ให้ถือปฏิบัติใน 
การด าเนนิงานตามหลักการ 
ก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

1.ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจาก
หน่วยงานตา่ง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน 
2.จัดท าเร่ืองเสนอคณะท างานพัฒนาการ CG&CSR 
เพื่อให้ความเห็นชอบ 
3.จัดท าคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน 

   1 คร้ัง/ป ี
  (ม.ค.–มี.ค.) 

   3 
 
 
   4  
 
   3 

1. ศปท. อยู่ระหว่างการศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจากหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เป็น 
มาตรฐาน 

50 

 
 
 
 

                                   



                                       รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด        ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน     % 

     ผลการ  

 ด าเนินงาน (%) 

   ยุทธศาสตร์ 

2.1 การจัดท าคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 
นาที ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส านักงานบริการ 
ลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้าง
องค์กรคุณธรรมประจ าปี 2562 พูดเกี่ยวกับเรื่อง 
คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่
ใน Website CG และใน CG Group Line  
 (10 %) 

มีคลิปวิดีโอความยาว 
ประมาณ 3 นาท ีเพือ่ 
ประชาสัมพนัธ์เรื่องคณุธรรม 
ในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน
เผยแพร่ ใน Website CG 
และใน CG Group Line 
1 ส่วน/สายงาน 

1. จัดท าตัวอย่างค าถามเร่ือง คุณธรรม 
ในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน  เสนอ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
2. จัดท า/ตัดต่อคลิปวีดีโอ 
3. เผยแพร่ใน Website CG และ CG 
Group Line 

  ด าเนินการ 
    ทั้งปี 
  (ม.ค.-ธ.ค.) 

    3 
      
  
    5 
    2 
 

 1. ศปท. อยู่ระหวา่งการจัดท าค าถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ที่
ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรมประจ าปี 2562 ใช้ใน 
การจัดท าคลิปวิดโีอ 
 

  30 

 
2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปลีะ 1 คร้ัง  
 หัวขอ้ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อการทุจริต”  
 (10%) 
 

จ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วม 
รับฟังการบรรยาย ไม่น้อย
กว่า 50 คน และมีความรู้
ความเข้าใจด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
 
  

1. ก าหนดหวัข้อ/วันเวลา และเชิญ
วิทยากร 
2. จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/
จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร 
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/
โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
4. ประเมินผลการจัดบรรยาย 

   1 คร้ัง/ป ี
     (มิ.ย.) 
 
   
 
 

   2 
 
   4 
 
       
   2 
 
 
   2          

 
 
 

- 

 

 
 
 
 
 
 



                                 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

 น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน   % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

   ยุทธศาสตร์ 

2.3 ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์
(10%) 

ประกาศนโยบายป้องกัน 
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ตาม 
ก าหนดการ 

1.ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.จัดท าเร่ืองเสนอ คณะท างานพัฒนา 
การ CG&CSR   เพื่อให้ความเห็นชอบ 
3.แจ้งเวียนประกาศ ให้หนว่ยงานต่างๆ
ได้รับทราบ 
 

   1 คร้ัง/ปี 
     (มี.ค.) 

     4 
 
   4 
    
   2 

 1. ศปท. ได้ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนแล้ว  
2.ศปท.ได้จัดท าเร่ืองเสนอคณะท างานพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ในการประชุมคร้ังนี้  ซ่ึงอยู่ในวาระที่ 4.1 
                              
 

- 

 100 
 
  50 

 
  9.25 

2.4 การจัดท า Lesson learned CG 
(10%) 

Lesson learned CG  
ไตรมาสละ 1 เรือ่ง 
 
 
 
 

1.จัดท าเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดท า 
Lesson Learned CG เป็นรายไตรมาส 
 
2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดท า Lesson 
Learned CG  ใน Website CG เพื่อ 
ให้ทุกฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า กสท 
เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน 
Group Line 
3. รวบรวมผลงานการจัดท า Lesson 
Learned CG  

  ด าเนนิการ 

      ทั้งป ี
  (ม.ค.-ธ.ค.) 

    4 
 
 
    3 
 
 
 
 
     3 
   

 1.จัดท าเนื้อหา Lesson Learned CG ไตรมาสที่ 1 หัวข้อ “ข้อก าหนด 
เรื่องรถและการใช้รถของบริษัท” เสนอ กจญ. ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63  
2. เผยแพร่เนื้อหาฯ ไตรมาสที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 เพื่อให้ทุกฝ่าย/ 
ส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน  
Group Line 
 
 
3.อยู่ระหว่างการรวบรวมผลงานการเผยแพร่ Lesson Learned CG 
ไตรมาสที่ 1 ซ่ึงขณะนี้มีจ านวน 1 ส านัก 7 เขต 35 ฝ่าย 

25 
 
 
25 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 



                                 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

   น้ าหนัก 

    (%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency  
Assessment : ITA) 
 (10%) 

ผลประเมินโครงการฯ 
ปี 2563 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
 
 
 

1.น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน/ภายนอก เพื่อเตรียมการ 
ประเมินในระบบ ITAS 
2. ด าเนินการประเมินตามแบบ 
IIT/EIT 
3. ด าเนินการประเมินตามแบบ 
OIT 

   ด าเนินการ 
     ทั้งปี 

  (ม.ค.-ธ.ค.) 

       4 
 
 
       3 
 
       3 
 

 
 

- 

 

       
3.2 การเข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชันระดับชาติและการเข้าร่วมการอบรม/
สัมมนาในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักสูตรด้านการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตตามนโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานภายนอก  
 (10%) 

ร้อยละของผู้เข้า
อบรม มีความรู้ความ
เข้าใจดีขึน้ 

1. รวบรวมรายชือ่ผู้แทน บมจ. 
กสท โทรคมนาคม เพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรม 
2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง- 
ทุกภาคส่วน 
3. ประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม 

ทุกครั้งที่ไดร้ับ 
แจ้งกจิกรรม 
จากหนว่ยงาน 
ภายนอก 

       4 
 
 
       4 
 
       2 

 
 

- 
 

 

รวม       100       19.95 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

 น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน     % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

1.1 การอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 (10 %)      

ร้อยละ 80 ของผูท้ี่เข้าร่วม 
อบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนกัในการบริหาร 
งาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
องค์กร และพรอ้มที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์องค์กร 
เมื่อพบเห็นการกระท าทีจ่ะ 
ก่อให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมชิอบในองค์กร 

1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดท าบันทกึ
เชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ความรู้
หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ที่เป็นเครือข่าย CG 
2.จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/ 
รายละเอียดการอบรมฯ  
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย 
4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนกัในการ
บริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหนา้ที่ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

   1 ครั้ง/ป ี
     (มี.ค.) 

   3 
 
 
 
 
   3 
   
   2 
 
   2 

1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดท าหนังสอืเชิญ นายสุรวัฒน์ ชมภพูงษ์ โดย 
กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแลว้ เมื่อวันที ่15 ม.ค.63 เพื่อมาเป็น 
วิทยากรหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยก าหนดจัด 
อบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 ก.พ.63 ระหว่างเวลา 08.30-
16.00 น. 
2.ศปท. ได้จัดท าบันทึกขออนุมัติหลกัการ/รายละเอียด การอบรมฯ เมื่อ
วันที่ 20 ม.ค.63 และ รจญ.(บ) ได้อนุมัติฯ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 แล้ว 
3. ศปท. ได้จัดอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  โดย
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ในวันที่ 25 ก.พ.63 โดยมีผู้เข้าอบรมจ านวน 60 คน 
4. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ 
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สงูสุดกับองค์กร และพร้อมที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์องค์กร เมื่อพบเห็นการกระท าทีจ่ะกอ่ให้เกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 87 
 

100 
 
 
 
 
100 
 
100 
 
100 

 
 
 
 

1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพธิภัณฑ์ 
พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส 
 (10%) 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ม 
กิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจตามหลกัธรรม 
ค าสอนทางพุทธศาสนา และ 
เกิดจิตส านกึด้านคุณธรรม 
จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
 

1. ติดต่อ ประสานงานกบัเจ้าหนา้ที่ของ
พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อก าหนดวัน เวลาเยีย่มชม/
ดูงาน 
2. จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/ 
รายละเอียดการเยีย่มชม/ดูงาน 
 3. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ ความเขา้ใจตามหลกัธรรมค า
สอนทางพุทธศาสนา และเกิดจิตส านึก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

   1 ครั้ง/ป ี
     (พ.ค.) 
 

   4 
  
 
   4 
 
   2 

 
 
 

- 

 

 
 
 

CAT
Highlight



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

(%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

1.3 การคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงานบรกิาร 
ลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบใน 
การสร้างองค์กรคุณธรรม” 
 (10%)      

ได้ “ฝ่าย/ส านักงาน
บริการลกูค้า กสท เขต/
ศูนย์ ต้นแบบ ในการ
สร้างองคก์รคุณธรรม”
ของทุกสายงาน 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการ
พิจารณาคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า  
กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม” 
2.แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 
   2.1 ผส./ผสค. ชฝ./ชอ. ประเมินผู้จัดการฝ่ายที่ 
        ตนเองสังกัด (40%) 
   2.2 ฝ./ผอ. ประเมินผู้จัดการฝ่ายในสายงาน (40%) 
   2.3 ชจญ./รจญ. ประเมินผู้จัดการฝ่ายในสายงาน 
        (20%) 
 โดยด าเนินการประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 10 – 31 ส.ค.63 
(ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านักงานบริการลูกค้า กสท 
เขต/ศูนย์ ที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับการคัดเลือกเป็น 
“ฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า กสทเขต/ศูนย์ ต้นแบบ  
ในการสร้างองค์กรคุณธรรม”  สายงานละ 1 คน)   
3.ประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 30 ต.ค.63 และ
จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้กับ ผู้จัดการฝ่าย/ 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ 
ผู้จัดการศูนย์  ที่ได้รับเลือก ภายในวันที่  30 พ.ย.63 

 ด าเนินการ 
    ทั้งปี 
 (ม.ค.–ธ.ค.) 

   4 
 
 
   6 
      
 
 
     
   

1.ในการประชุมณะท างานพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรม 
เพื่อสังคม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 ก.พ.63 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  1.1เห็นชอบหลักเกณฑ์ประกอบการพจิารณาคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงานบริการ 
ลูกค้า กสท เขต/ศูนย ์ต้นแบบ ในการสร้างองค์กรคุณธรรม” ตามที่เสนอ โดย 
ให้ฝ่ายจัดการรับข้อเสนอของที่ประชุมไปด าเนินการปรับแนวทางและขั้นตอน 
ในการพิจาณาคัดเลือกฯ เป็น 3 ระดับ พร้อมก าหนดค่าน้ าหนกัการให้คะแนน  
ดังนี้ 
  1.1.1 ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส านกังานบริการลูกค้า กสท/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย/ 
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกังาน ประเมินผู้จัดการฝ่ายที่ตนเองสังกัด (40%) 
  1.1.2 ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านกังานบริการลูกค้า กสท ประเมิน 
          ผู้จัดการฝ่ายในสายงาน (40%) 
  1.1.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ประเมิน 
          ผู้จัดการฝ่ายในสายงาน (20%) 
  1.2ปรับแนวทางการประเมินในแบบประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกฯ จ านวน  
10 ข้อ ให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และแนวปฏิบัตขิองผู้บริหาร บมจ. 
กสท โทรคมนาคม  
  1.3ปรับแนวทางการประเมินในแบบประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกฯ  
ข้อ 2.5 จากเดิม “ไม่ใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตวั” เป็น “ไม่ใช้ 
เวลาและทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว” 
  1.4ประสานกับ อท. เพือ่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการคัดเลือก  
“ฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบ ในการสร้างองค์กร- 
คุณธรรม” 
2.ศปท. ได้ประสานกับ อท. ในการจัดท าระบบประเมินผลการคัดเลือกฯ ผา่น 
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนกิส์ภายในองค์กร แล้วเมื่อวันที่ 7 เม.ย.63  ขณะนี ้
อยู่ระหว่าง อท. ด าเนินการ 

 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 20 
 

  21.40 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

(%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

 1.4 การจัดท าคู่มือจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
(10%) 

มีคู่มือจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน ให้ถือปฏิบัติใน 
การด าเนนิงานตามหลักการ 
ก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

1.ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจากหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน 
2.จัดท าเร่ืองเสนอคณะท างาน CG&SD  เพื่อให ้
ความเห็นชอบ 
 
 
 
3.เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน 

  1 คร้ัง/ปี 
 (ม.ค.–มี.ค.) 

   3 
 
 
   4  
 
 
 
 
   3 

1.ศปท.ได้ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปน็มาตรฐานแล้ว 
 
2.ศปท. จัดท าเร่ือง ร่างคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เสนอคณะท างาน CG&SD 
ให้ความเห็นชอบแลว้ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 23 มี.ค.63 และ 
จะน าเร่ืองเสนอคณะกรรมการ CG&SD พิจารณาในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 
วันที่ 12 พ.ค.63   
 

  100 
 
 
  80 
 
 
 
 
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด        ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน     % 

     ผลการ  

 ด าเนินงาน (%) 

   ยุทธศาสตร์ 

2.1 การจัดท าคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 
นาที ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส านักงานบริการ 
ลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้าง
องค์กรคุณธรรมประจ าปี 2562 พูดเกี่ยวกับเรื่อง 
คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่
ใน Website CG และใน CG Group Line  
 (10 %) 

มีคลิปวิดีโอความยาว 
ประมาณ 3 นาท ีเพือ่ 
ประชาสัมพนัธ์เรื่องคณุธรรม 
ในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน
เผยแพร่ ใน Website CG 
และใน CG Group Line 
1 ส่วน/สายงาน 

1. จัดท าตัวอย่างค าถามเร่ือง คุณธรรม 
ในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน  เสนอ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
2. จัดท า/ตัดต่อคลิปวีดีโอ 
3. เผยแพร่ใน Website CG และ CG 
Group Line 

  ด าเนินการ 
    ทั้งปี 
  (ม.ค.-ธ.ค.) 

    3 
      
  
    5 
    2 
 

 1. ศปท. อยู่ระหวา่งการจัดท าค าถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ที่ได้รับ
รางวัลต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรมประจ าปี 2562 ใช้ใน 
การจัดท าคลิปวิดโีอ 
 

  30 

 
2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปลีะ 1 คร้ัง  
 หัวขอ้ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อการทุจริต”  
 (10%) 
 

จ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วม 
รับฟังการบรรยาย ไม่น้อย
กว่า 50 คน และมีความรู้
ความเข้าใจด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
 
  

1. ก าหนดหวัข้อ/วันเวลา และเชิญ
วิทยากร 
2. จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/
จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร 
 
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/
โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
4. ประเมินผลการจัดบรรยาย 

   1 คร้ัง/ป ี
     (มิ.ย.) 
 
   
 
 

   2 
 
   4 
 
 
       
   2 
 
 
   2   

1.ศปท. ได้ประสานงานกับพันต ารวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา และจัดท าหนังสือ
เชิญโดย กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแลว้ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63  เพื่อมา
บรรยายพิเศษ หัวขอ้ “พอดีที่ดีพอไม่กอ่การทุจริต” ในวันที่ 26 มิ.ย.63 
ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00  น. 
2.ศปท. อยู่ระหวา่งการจัดท าบันทึกอนมุัติหลักการและจัดท าหนังสือเชิญ
คณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

 

 

  100 
 
  
  
   40 

                                              
 
 
 
 
 
 



 
                                     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

 น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน   % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

   ยุทธศาสตร์ 

2.3 ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์
(10%) 

ประกาศนโยบายป้องกัน 
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ตาม 
ก าหนดการ 

1.ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.จัดท าเร่ืองเสนอ คณะท างาน 
CG&SD   เพื่อให้ความเห็นชอบ  
 
 
3.แจ้งเวียนประกาศ ให้หนว่ยงานต่างๆ
ได้รับทราบ 
 

   1 คร้ัง/ปี 
     (มี.ค.) 

     4 
 
   4 
    
 
 
   2 

 1. ศปท. ได้ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนแล้ว  
2.ศปท.ได้จัดท าเร่ืองเสนอคณะท างาน CG&SD ในการประชุมครั้งที่  
3/2563  เมื่อวันที่ 23 มี.ค..63 โดยที่ประชุมมีมตเิห็นชอบร่างประกาศ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่เสนอ 
3.กจญ. ได้ลงนามประกาศฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 และ ศปท. ได้แจ้ง 
เวียนให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้วเมื่อวันที่ 
15 เม.ย.63 

 100 
 
 100 
 
 
 
 100 

 
 18.60 

2.4 การจัดท า Lesson learned CG 
(10%) 

Lesson learned CG  
ไตรมาสละ 1 เรือ่ง 
 
 
 
 

1.จัดท าเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดท า 
Lesson Learned CG เป็นรายไตรมาส 
 
2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดท า Lesson 
Learned CG  ใน Website CG เพื่อ 
ให้ทุกฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า กสท 
เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน 
Group Line 
3. รวบรวมผลงานการจัดท า Lesson 
Learned CG  

  ด าเนนิการ 

      ทั้งป ี
  (ม.ค.-ธ.ค.) 

    4 
 
 
    3 
 
 
 
 
     3 
   

1.จัดท าเนื้อหา Lesson Learned CG ไตรมาสที่ 2 หัวข้อ “ข้อก าหนด 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การเงิน พ.ศ.2558” 
เสนอ รจญ (อ) ให้ความเห็นชอบแล้ว  เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63  
2. เผยแพร่เนื้อหาฯ ไตรมาสที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เพื่อให้ทุกฝ่าย/ 
ส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน  
Group Line 
 
 
3.ได้รวบรวมผลงานการจัดบอร์ด CG ดังนี้ 
ไตรมาสที่ 1 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 ส านัก  35  ฝ่าย 7 เขต   
ไตรมาสที่ 2  มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 ส านัก  30  ฝ่าย 2 ศูนย์ 7 เขต 

50 
 
 
50 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 



 
                                 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

   น้ าหนัก 

    (%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency  
Assessment : ITA) 
 (10%) 

ผลประเมินโครงการฯ 
ปี 2563 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
 
 
 

1.น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน/ภายนอก เพื่อเตรียมการ 
ประเมินในระบบ ITAS 
 
 
 
 
2. ด าเนินการประเมินตามแบบ 
IIT/EIT 
3. ด าเนินการประเมินตามแบบ 
OIT 

   ด าเนินการ 
     ทั้งปี 

  (ม.ค.-ธ.ค.) 

       4 
 
 
 
 
 
 
       3 
 
       3 
 

1.ศปท. ด าเนินการดังนี้ 
   1.1น าเข้าขอ้มูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงานเข้าระบบแลว้ 
        เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 และ กจญ. ได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่  
        2 เม.ย.63 
   1.2 น าเขา้ข้อมูลจ านวนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเข้าระบบ  
        แลว้เมื่อวันที ่20 เม.ย.63 และ กจญ. ได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เมื่อ 
        วันที่ 20 เม.ย.63 
2.ระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. จะเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ 
ภายนอกเข้าไปตอบแบบส ารวจฯ ได้ในระหว่างวันที ่1 มิ.ย.63 – 31 ก.ค.63 
3.ศปท.ได้มีบันทึกแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขอ้มูล OIT ส่งให้ ศปท. ภายใน 
วันที่ 3 เม.ย.63 โดยขณะนี้อยู่ระหวา่งการรวบรวมข้อมูล 

100 
 
 
 
 
 
 
20 
 
20 

   5.20    

3.2 การเข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชันระดับชาติและการเข้าร่วมการอบรม/
สัมมนาในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักสูตรด้านการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตตามนโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานภายนอก  
 (10%) 

ร้อยละของผู้เข้า
อบรม มีความรู้ความ
เข้าใจดีขึน้ 

1. รวบรวมรายชือ่ผู้แทน บมจ. 
กสท โทรคมนาคม เพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรม 
2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง- 
ทุกภาคส่วน 
3. ประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม 

ทุกครั้งที่ไดร้ับ 
แจ้งกจิกรรม 
จากหนว่ยงาน 
ภายนอก 

       4 
 
 
       4 
 
       2 

 
 

- 
 

 

รวม       100       45.20 

 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

 น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน     % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

1.1 การอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 (10 %)      

ร้อยละ 80 ของผูท้ี่เข้าร่วม 
อบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนกัในการบริหาร 
งาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
องค์กร และพรอ้มที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์องค์กร 
เมื่อพบเห็นการกระท าทีจ่ะ 
ก่อให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมชิอบในองค์กร 

1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดท าบันทกึ
เชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ความรู้
หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ที่เป็นเครือข่าย CG 
2.จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/ 
รายละเอียดการอบรมฯ  
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย 
4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนกัในการ
บริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหนา้ที่ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

   1 ครั้ง/ป ี
     (มี.ค.) 

   3 
 
 
 
 
   3 
   
   2 
 
   2 

1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดท าหนังสอืเชิญ นายสุรวัฒน์ ชมภพูงษ์ โดย 
กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแลว้ เมื่อวันที ่15 ม.ค.63 เพื่อมาเป็น 
วิทยากรหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยก าหนดจัด 
อบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 ก.พ.63 ระหว่างเวลา 08.30-
16.00 น. 
2.ศปท. ได้จัดท าบันทึกขออนุมัติหลกัการ/รายละเอียด การอบรมฯ เมื่อ
วันที่ 20 ม.ค.63 และ รจญ.(บ) ได้อนุมัติฯ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 แล้ว 
3. ศปท. ได้จัดอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  โดย
นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ในวันที่ 25 ก.พ.63 โดยมีผู้เข้าอบรมจ านวน 60 คน 
4. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ 
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สงูสุดกับองค์กร และพร้อมที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์องค์กร เมื่อพบเห็นการกระท าทีจ่ะกอ่ให้เกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 87 
 

100 
 
 
 
 
100 
 
100 
 
100 

 
 
 
 1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพธิภัณฑ์ 

พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส 
 (10%) 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่ม 
กิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจตามหลกัธรรม 
ค าสอนทางพุทธศาสนา และ 
เกิดจิตส านกึด้านคุณธรรม 
จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
 

1. จัดท าบันทึกเพื่อขอวิดโีอ 2600 ป ีแห่ง
การตรัสรู้พระพุทธเจา้ จากพพิิธภัณฑ์- 
พระพุทธศาสนาฯ เพื่อน ามาเผยแพร่ 
2. ประสานงานกับ อท. ในการน าวิดโีอ 
เผยแพร่ทาง Website CG 
3. เผยแพร่วิดีโอ ผ่านทาง Website CG 
และ CG Group Line  
4. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ ความเขา้ใจตามหลกัธรรม- 
ค าสอนทางพุทธศาสนาและเกิดจิตส านกึ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

   1 ครั้ง/ป ี
     (ก.ค.) 
 

   3 
  
 
   3 
 
   2 
 
   2 

1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดท าบันทกึถึงประธานพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อจัดส่ง 
วิดีโอ 2600 ป ีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า ของพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาฯ  
แล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ทั้งนี้ ได้จัดท าเร่ือง การขอปรับรูปแบบกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกจิการที่ดี ปี 2563 เสนอคณะท างานก ากับดูแล
กิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ในการประชุมคร้ังนี้   
ซ่ึงอยู่ในวาระที่ 4.1 
 
 

 
 

 

100 

CAT
Highlight



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

(%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

1.3 การคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงานบรกิาร 
ลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบใน 
การสร้างองค์กรคุณธรรม” 
 (10%)      

ได้ “ฝ่าย/ส านักงาน
บริการลกูค้า กสท เขต/
ศูนย์ ต้นแบบ ในการ
สร้างองคก์รคุณธรรม”
ของทุกสายงาน 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการ
พิจารณาคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า  
กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม” 
2.แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 
   2.1 ผส./ผสค. ชฝ./ชอ. ประเมินผู้จัดการฝ่ายที่ 
        ตนเองสังกัด (40%) 
   2.2 ฝ./ผอ. ประเมินผู้จัดการฝ่ายในสายงาน (40%) 
   2.3 ชจญ./รจญ. ประเมินผู้จัดการฝ่ายในสายงาน 
        (20%) 
 โดยด าเนินการประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 10 – 31 ส.ค.63 
(ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านักงานบริการลูกค้า กสท 
เขต/ศูนย์ ที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับการคัดเลือกเป็น 
“ฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า กสทเขต/ศูนย์ ต้นแบบ  
ในการสร้างองค์กรคุณธรรม”  สายงานละ 1 คน)   
3.ประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 30 ต.ค.63 และ
จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้กับ ผู้จัดการฝ่าย/ 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ 
ผู้จัดการศูนย์  ที่ได้รับเลือก ภายในวันที่  30 พ.ย.63 

 ด าเนินการ 
    ทั้งปี 
 (ม.ค.–ธ.ค.) 

   4 
 
 
   6 
      
 
 
     
   

1.ในการประชุมณะท างานพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรม 
เพื่อสังคม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 ก.พ.63 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
  1.1เห็นชอบหลักเกณฑ์ประกอบการพจิารณาคัดเลือก “ฝ่าย/ส านักงานบริการ 
ลูกค้า กสท เขต/ศูนย ์ต้นแบบ ในการสร้างองค์กรคุณธรรม” ตามที่เสนอ โดย 
ให้ฝ่ายจัดการรับข้อเสนอของที่ประชุมไปด าเนินการปรับแนวทางและขั้นตอน 
ในการพิจาณาคัดเลือกฯ เป็น 3 ระดับ พร้อมก าหนดค่าน้ าหนกัการให้คะแนน  
ดังนี้ 
  1.1.1 ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส านกังานบริการลูกค้า กสท/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย/ 
          ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกังาน ประเมินผู้จัดการฝ่ายที่ตนเองสังกัด (40%) 
  1.1.2 ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านกังานบริการลูกค้า กสท ประเมิน 
          ผู้จัดการฝ่ายในสายงาน (40%) 
  1.1.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ประเมิน 
          ผู้จัดการฝ่ายในสายงาน (20%) 
  1.2ปรับแนวทางการประเมินในแบบประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกฯ จ านวน  
10 ข้อ ให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และแนวปฏิบัตขิองผู้บริหาร บมจ. 
กสท โทรคมนาคม  
  1.3ปรับแนวทางการประเมินในแบบประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกฯ  
ข้อ 2.5 จากเดิม “ไม่ใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตวั” เป็น “ไม่ใช้ 
เวลาและทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว” 
  1.4ประสานกับ อท. เพือ่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการคัดเลือก  
“ฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบ ในการสร้างองค์กร- 
คุณธรรม” 
2.ศปท. ได้ประสานกับ อท. ในการจัดท าระบบประเมินผลการคัดเลือกฯ ผา่น 
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนกิส์ภายในองค์กร แล้วเมื่อวันที่ 7 เม.ย.63  ขณะนี ้
อยู่ระหว่าง อท. ด าเนินการ ทั้งนี้จะสามารถเข้าทดสอบระบบประเมินผลฯ ได้ 
ในวันที่ 15 มิ.ย.63 

 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 20 
 

  24.40 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

(%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

 1.4 การจัดท าคู่มือจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
(10%) 

มีคู่มือจรรยาบรรณของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน ให้ถือปฏิบัติใน 
การด าเนนิงานตามหลักการ 
ก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

1.ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจากหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน 
2.จัดท าเร่ืองเสนอคณะท างาน CG&SD  เพื่อให ้
ความเห็นชอบ 
 
 
3.เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน 

  1 คร้ัง/ปี 
 (ม.ค.–มี.ค.) 

   3 
 
 
   4  
 
 
 
   3 

1.ศปท.ได้ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปน็มาตรฐานแล้ว 
 
2.ศปท. ได้ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 จัดท าเร่ืองเสนอคณะท างานก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อ 
        การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 23 มี.ค.63 แล้ว 
        ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
        และพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามที่เสนอ 
        และให้น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม 
        เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืนต่อไป 
  2.2 จัดท าเร่ือเสนอคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและกจิการสังคมเพื่อ 
       การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 12 พ.ค.63 
       ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายจัดการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปด าเนินการเพิ่มเติม 
       เช่น ประเด็นความสัมพันธ์กันระหว่างจรรยาบรรณของผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้ง 
       เป็นต้น และให้น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดีและกิจการ 
       สังคมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน กอ่นเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของ 
       คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  
       (มหาชน) ดังกล่าวต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง ศปท. ปรับเพิ่มประเด็น 
       ความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ได้แก่ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
       ต่อตนเอง จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคณะกรรมการ จรรยาบรรณของ 
       ผู้บริหารต่อตนเอง และจรรยาบรรณของพนักงานต่อคู่แข่งทางการค้า 
       ตามขอ้สังเกตของที่ประชุม และจะได้จัดท าเร่ืองเสนอคณะกรรมการก ากบั 
       ดูแลกจิการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ในการประชุม 
       ครั้งต่อไป 

  100 
 
 
  80 
 
 
 
 
    

   

 
 
 
 



 

                                                     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด        ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน     % 

     ผลการ  

  ด าเนินงาน  

      (%) 

   ยุทธศาสตร์ 

2.1 การจัดท าคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 
นาที ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการส านักงานบริการ 
ลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้าง
องค์กรคุณธรรมประจ าปี 2562 พูดเกี่ยวกับเรื่อง 
คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่
ใน Website CG และใน CG Group Line  
 (10 %) 

มีคลิปวิดีโอความยาว 
ประมาณ 3 นาท ีเพือ่ 
ประชาสัมพนัธ์เรื่องคณุธรรม 
ในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน
เผยแพร่ ใน Website CG 
และใน CG Group Line 
1 ส่วน/สายงาน 

1. จัดท าตัวอย่างค าถามเร่ือง คุณธรรม 
ในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน  เสนอ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
2. จัดท า/ตัดต่อคลิปวีดีโอ 
 
3. เผยแพร่ใน Website CG และ CG 
Group Line 

  ด าเนินการ 
    ทั้งปี 
  (ม.ค.-ธ.ค.) 

    3 
      
  
    5 
 
    2 
 

1.ศปท. จัดท าค าถามเร่ือง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เสนอ กจญ. 
เพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63  
 
2.ศปท. ได้ประสานงานกับคุณอรพินท์ จันทร์หา อต. และคุณวิจิตรา ทองกวาว 
สก. ในการจัดท าคลิปวิดีโอ เรียบร้อยแล้ว 
3.ศปท.ประสานงานกับ ปต. และ อท. น าคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่าน Digital 
Signage และ Website CG แล้ว เมื่อวนัที่ 26 พ.ค.63 

  100 
 
 
  20 
   
  20 

 

2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปลีะ 1 คร้ัง  
 หัวขอ้ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อการทุจริต”  
 (10%) 
 

จ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วม 
รับฟังการบรรยาย ไม่น้อย
กว่า 50 คน และมีความรู้
ความเข้าใจด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
 
  

1. ก าหนดหวัข้อ/วันเวลา และเชิญ
วิทยากร 
 
 
2. จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/
จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร 
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/
โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
4. ประเมินผลการจัดบรรยาย 

   1 คร้ัง/ป ี
     (มิ.ย.) 
 
   
 
 

   2 
 
 
 
   4 
 
       
   2 
 
 
   2   

1.ศปท. ได้ประสานงานกับพันต ารวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา และจัดท าหนังสือเชิญ
โดย กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63  เพือ่มา
บรรยายพิเศษ หัวขอ้ “พอดีที่ดีพอไม่กอ่การทุจริต” ในวันที่ 26 มิ.ย.63 ระหวา่ง
เวลา 13.00 – 14.00  น. 
2.ขณะนี้อยู่ระหวา่ง ศปท.จัดท าบันทกึขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์และจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ 
และคณะผู้บริหาร บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ 
 

 

  100 
 
  
  
   50 

                                              
 
 
 



                                     รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

 น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน   % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

   ยุทธศาสตร์ 

2.3 ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน ์
(10%) 

ประกาศนโยบายป้องกัน 
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ตาม 
ก าหนดการ 

1.ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.จัดท าเร่ืองเสนอ คณะท างาน CG&SD   
เพื่อให้ความเห็นชอบ  
 
 
3.แจ้งเวียนประกาศ ให้หนว่ยงานต่างๆ 
ได้รับทราบ 
 

   1 คร้ัง/ปี 
     (มี.ค.) 

     4 
 
   4 
    
 
 
   2 

 1. ศปท. ได้ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนแล้ว  
2.ศปท.ได้จัดท าเร่ืองเสนอคณะท างาน CG&SD ในการประชุมครั้งที่  
3/2563  เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่เสนอ 
3.กจญ. ได้ลงนามประกาศฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 และ ศปท. ได้แจ้ง 
เวียนให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้วเมื่อวันที่ 
15 เม.ย.63 

 100 
 
 100 
 
 
 
 100 

 23.40 
2.4 การจัดท า Lesson learned CG 
(10%) 

Lesson learned CG  
ไตรมาสละ 1 เรือ่ง 
 
 
 
 

1.จัดท าเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดท า 
Lesson Learned CG เป็นรายไตรมาส 
 
 
2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดท า Lesson 
Learned CG  ใน Website CG เพื่อ 
ให้ทุกฝ่าย/ส านักงานบริการลูกค้า กสท 
เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน 
Group Line 
3. รวบรวมผลงานการจัดท า Lesson 
Learned CG  

  ด าเนนิการ 

      ทั้งป ี
  (ม.ค.-ธ.ค.) 

    4 
 
 
 
    3 
 
 
 
 
     3 
   

1.ขณะนี้อยู่ระหว่าง ศปท.จัดท าเนื้อหา Lesson Learned CG ไตรมาสที่ 3 
หัวข้อ “ข้อก าหนด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างที่เกี่ยวกับ 
การพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2561” เพื่อเสนอ รจญ.(อ) ให้ความเห็นชอบต่อไป 
2.เผยแพร่เนื้อหาฯ ไตรมาสที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เพื่อให้ทุกฝ่าย/ 
ส านักงานบริการลูกค้า กสท เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน  
Group Line 
 
 
3.ได้รวบรวมผลงานการจัดท า Lesson Learned  ดังนี้ 
ไตรมาสที่ 1 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 ส านัก  35  ฝ่าย 7 เขต   
ไตรมาสที่ 2  มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 ส านัก  29  ฝ่าย 2 ศูนย์ 7 เขต 

50 
 
 
 
50 
 
 
 
 
50 

 
 
 



                                 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

   น้ าหนัก 

    (%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency  
Assessment : ITA) 
 (10%) 

ผลประเมินโครงการฯ 
ปี 2563 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
 
 
 

1.น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน/ภายนอก เพื่อเตรียมการ 
ประเมินในระบบ ITAS 
 
 
 
 
2. ด าเนินการประเมินตามแบบ 
IIT/EIT 
 
3. ด าเนินการประเมินตามแบบ 
OIT 

   ด าเนินการ 
     ทั้งปี 

  (ม.ค.-ธ.ค.) 

       4 
 
 
 
 
 
 
       3 
 
 
       3 
 

1.ศปท. ด าเนินการดังนี้ 
   1.1น าเข้าขอ้มูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงานเข้าระบบแลว้ 
        เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 และ กจญ. ได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่  
        2 เม.ย.63 
   1.2 น าเขา้ข้อมูลจ านวนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเข้าระบบ  
        แลว้เมื่อวันที ่20 เม.ย.63 และ กจญ. ได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เมื่อ 
        วันที่ 20 เม.ย.63 
2.ศปท.ได้จัดท าเร่ืองเสนอ กจญ. เพื่อลงนามในบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้บรหิาร และ 
พนักงานเข้าไปตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระหว่างวันที ่ 
1 มิ.ย.-31 ก.ค.63 แล้ว 
3.ขณะนี้อยู่ระหวา่ง ศปท.ตรวจสอบข้อมูล OIT แต่ละข้อเพือ่น าเข้าข้อมูลลงใน 
ระบบ ITAS และเสนอให้ กจญ. พิจารณาอนุมัติในระบบ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.63  

100 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
30 

   5.80    

3.2 การเข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชันระดับชาติและการเข้าร่วมการอบรม/
สัมมนาในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักสูตรด้านการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตตามนโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานภายนอก  
 (10%) 

ร้อยละของผู้เข้า
อบรม มีความรู้ความ
เข้าใจดีขึน้ 

1. รวบรวมรายชือ่ผู้แทน บมจ. 
กสท โทรคมนาคม เพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรม 
2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง- 
ทุกภาคส่วน 
3. ประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรม 

ทุกครั้งที่ไดร้ับ 
แจ้งกจิกรรม 
จากหนว่ยงาน 
ภายนอก 

       4 
 
 
       4 
 
       2 

 
 

- 
 

 

รวม       100       53.60 

 
 

 

 


