รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําป 2563
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดสรุปผลการดําเนินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ป 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เปาหมาย - ผลการรับรู “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี” ของพนักงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากป
2562 ไมนอยกวา 2%
- ผลการสํารวจการรับรู “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี” ของพนักงาน บมจ. กสท
โทรคมนาคม ป 2563 คิดเปน 99%
- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2563 จํานวน 3 ยุทธศาสตร
10 กิจกรรม สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ แลวเสร็จและสําเร็จตามเปาหมาย 100%
งบประมาณในการดําเนินการ 130,500 บาท
ผลการใชจายงบประมาณ 26,620 บาท
ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับผูบริหาร/พนักงานทุกภาคสวน
แผนงาน/กิจกรรม

1. การอบรมหลักสูตร “CAT สรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต”

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
1 ครั้ง / ป
(มี.ค.)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1. บมจ. กสท โทรคมนาคม
ไดจัดอบรมหลักสูตร “CAT
สรางสังคมที่ไมทนตอการ
ทุจริต” โดย นายสุรวัฒน
ชมภูพงษ ในวันที่ 25 ก.พ.
2563 โดยมีผูเขาอบรม
จํานวน 60 คน
2. ผูเขารับการอบรมฯ มี
ความรูความเขาใจ และ
ตระหนักในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงานตามหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับองคกร
และพรอมที่จะปกปอง

50,000

ผลการใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
21,620

-2แผนงาน/กิจกรรม

1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ
พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1 ครั้ง/ป
(ก.ค.)

ผลการดําเนินงาน

ผลประโยชนองคกร เมื่อพบ
เห็นการกระทําที่จะกอใหเกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ในองคกร คิดเปนรอยละ 87
ในการประชุมคณะทํางานกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ครั้งที่
5/2563 วันที่ 16 มิ.ย.63 มีมติ
เห็นชอบการปรับรูปแบบ
กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2563
กิจกรรมขอ 1.2 การเยี่ยมชม/
ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ
พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส
จากเดิม “กําหนดใหผูเขารวม
กิจกรรมเยี่ยมชม/ดูงาน ณ
พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาส” เปน
“เผยแพรวิดีโอ 2600 ป แหง
การตรัสรูพระพุทธเจา ของ
พิพิธภัณฑพระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาส ให
ผูเขารวมกิจกรรม รวมทั้ง
ผูบริหารและพนักงานไดรับรู
และเขาใจหลักธรรมคําสอน
ทางพุทธศาสนาและเกิด
จิตสํานึกดานคุณธรรม ผาน
ทาง Website CG และ CG
Group Line” แทน

งบประมาณ
(บาท)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

30,000

ไมมีการใชจาย
งบประมาณ
เนื่องจากมีการปรับ
รูปแบบกิจกรรม
เปนเผยแพรวิดีโอ
2600 ป แหง
การตรัสรูพระพุทธเจา
ของพิพิธภัณฑ
พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาส
ใหผูเขารวมกิจกรรม
รวมทั้งผูบริหารและ
พนักงานไดรับรู
และเขาใจหลักธรรม
คําสอนทางพุทธ
ศาสนาและเกิด
จิตสํานึกดานคุณธรรม
ผานทาง Website CG
และ CG Group Line”
แทน

-3แผนงาน/กิจกรรม

1.3 การคัดเลือก “ฝาย/สํานักงานบริการ
ลูกคา กสท เขต/ศูนย ตนแบบ ในการสราง
องคกรคุณธรรม”

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ดําเนินการทั้งป

1. ศปท.ไดจัดทําหนังสือแจง
เวียนถึงหนวยงานตาง ๆ แลว
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 เพื่อทําการ
ประเมินผลการคัดเลือกฯ ผาน
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ภายในองคกร ระหวางวันที่ 15
ก.ค.- 7 ส.ค.63 โดยผูจดั การ
ฝาย/ผูอํานวยการสํานักงาน
บริการลูกคา กสท เขต/
ผูจัดการศูนย ที่ไดคะแนน
สูงสุด สายงานละ 1 คน จะได
รับเกียรติบัตรเชิดชู ในวันที่ 24
กันยายน 2563 (กอนการ
ประชุมทั่วไป) เพื่อเปน
แบบอยางที่ดี ในดานการสราง
องคกรคุณธรรมของ บมจ.
กสท โทรคมนาคม
2. ศปท. ไดประกาศผลการ
คัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.63
และมอบเกียรติบตั รใหกับ
ผูจัดการฝายทีไ่ ดรับการ
คัดเลือกเปน “ฝาย/สํานักงาน
บริการลูกคา กสท เขต/ศูนย
ตนแบบ ในการสรางองคกร
คุณธรรม” แลวเมื่อวันที่ 24
ก.ย.63

20,000

(ม.ค. – ธ.ค.)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
ไมมีการใชจาย
งบประมาณ

-4แผนงาน/กิจกรรม

1.4 การจัดทําคูมือจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และนักงาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

1 ครั้ง/ป
(ม.ค. – มี.ค.)

ศปท. ไดจัดทําบันทึกเรื่อง คูมือ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
เรียน คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม รจญ. อตส.
ชจญ. ทปษ. เสนอ กจญ.
พิจารณาลงนามแลว เมื่อวันที่
28 ก.ย.63 และ ศปท. ไดจัดสง
คูมือจรรยาบรรณดังกลาว ให
คณะกรรมการ บมจ. กสท
โทรคมนาคม เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63
และจัดสงใหผูบริหารและ
พนักงานเมื่อวันที่ 30 ก.ย.63
เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่
ของตนเองอยางเครงครัด

ไมมีการใช
งบประมาณ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
ไมมีการใชจาย
งบประมาณ

-5ยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางรูปแบบชองทางการสื่อสารและการเผยแพรกิจกรรมดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหรวม
สมัยและเขาถึงทุกกลุม
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

2.1 การจัดทําคลิปวิดีโอความยาวประมาณ
3 นาที ใหผูจัดการสวน/ผูจัดการสํานักงาน
บริการ ลูกคา กสท ที่ไดรับรางวัลตนแบบ
ในการสรางองคกรคุณธรรมประจําป 2562
พูดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในการ บริหารงาน/
ปฏิบัติงาน เผยแพรใน Website CG และ
ใน CG Group Line

ดําเนินการทั้งป
(ม.ค.-ธ.ค.)

2.2 การจัดบรรยายพิเศษดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ปละ
1 ครั้ง หัวขอ “พอดีที่ดีพอไมกอการ
ทุจริต”

1 ครั้ง/ป
(มิ.ย.)

2.3 ประกาศนโยบายปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน

1 ครั้ง/ป
(มี.ค.)

ผลการดําเนินงาน

ศปท.ประสานงานกับฝายที่
เกี่ยวของนําคลิปวิดีโอเผยแพร
ผาน Digital Signage,
Website และ CG Group Line
ดังนี้
- วันที่ 27 พ.ค.63
- วันที่ 15 มิ.ย.63
- วันที่ 17 ก.ค.63
- วันที่ 28 ส.ค.63
- วันที่ 25 ก.ย.63
1. ศปท. กําหนดจัดบรรยาย
พิเศษ หัวขอ “พอดีที่ดีพอไมกอ
การทุจริต” โดย พ.ต.ท. สิริพงษ
ศรีตุลา ในวันที่ 26 มิ.ย.63
ระหวางเวลา 13.00-14.00 น.
2. ผูเขาฟงการบรรยายมีจํานวน
82 คน และมีความรูค วามเขาใจ
หลังการอบรม คิดเปนคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 88.20
กจญ. ไดลงนามประกาศฯ แลว
เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 และ ศปท.
ไดแจง เวียนใหผูบริหารและ
พนักงานไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติแลวเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63

งบประมาณ
(บาท)
ไมมีการใช
งบประมาณ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
ไมมีการใชจาย
งบประมาณ

10,500

5,000 บาท

ไมมีการใช
งบประมาณ

ไมมีการใชจาย
งบประมาณ

-6แผนงาน/กิจกรรม

2.4 การจัดทํา Lesson learned CG

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการทั้งป 1. ศปท.จัดทําเนื้อหา Lesson
(ม.ค.-ธ.ค.) Learned CG ทั้ง 4 ไตรมาส
เสนอ รจญ.(อ) ใหความเห็นชอบ
แลว
2. ไดรวบรวมผลงานการจัดทํา
Lesson Learned ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 มีการสงผลงาน
ทั้งสิ้น 1 สํานัก 35 ฝาย 7 เขต
- ไตรมาสที่ 2 มีการสงผลงาน
ทั้งสิ้น 1 สํานัก 29 ฝาย 2
ศูนย 7 เขต
- ไตรมาสที่ 3 มีการสงผลงาน
ทั้งสิ้น 1 สํานัก 30 ฝาย 2
ศูนย 7 เขต
- ไตรมาสที่ 4 มีการสงผลงาน
ทั้งสิ้น 1 สํานัก 28 ฝาย 2
ศูนย 7 เขต

งบประมาณ
(บาท)
ไมมีการใช
งบประมาณ

ผลการใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
ไมมีการใชจาย
งบประมาณ

-7ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางสังคมและวัฒนธรรมตอตานการทุจริตทั่วทั้งองคกร
แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

3.1 การเขารวมโครงการประเมินคุณธรรม ดําเนินการทั้งป
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
(ม.ค.-ธ.ค.)
หนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)

ผลการดําเนินงาน

1. ศปท. มีการดําเนินการตาม
โครงการ ITA ประจําป 2563
ครบถวนตามกําหนดเวลา
2. สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแจง
คะแนน ITA แลว โดย บมจ.
กสท โทรคมนาคม ไดคะแนน
91.18 อยูในลําดับที่ 2 ของ
หนวยงานที่สังกัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จากทั้งหมด 9 หนวยงาน
3.2 การเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานทุจริต ทุกครั้งที่ไดรับ ศปท. ไดแจงฝายตาง ๆ เพื่อ
คอรรัปชันระดับชาติและการเขารวมการ
แจงกิจกรรมจาก ลงทะเบียนรวมงานวันตอตาน
อบรม/สัมมนาในหลักสูตรดานคุณธรรม
คอรรัปชัน 2563 ภายใตแนวคิด
หนวยงาน
จริยธรรม และหลักสูตรดานการปองกัน
โกง โคตรงาย แคปลายนิ้ว
ภายนอก
“Power of Data” เปนรูปแบบ
และปราบปรามการทุจริตตามนโยบายภาครัฐ
ที่ไดรับแจงจากหนวยงานภายนอก
ออนไลน ในวันอังคารที่ 15 ก.ย.63
ระหวางเวลา 14.00-15.30 น.
ซึ่งมีผูแทนของแตละฝายและ
เครือขาย CG ไดลงทะเบียน
และรับชมการจัดงานแบบ
ออนไลน ประมาณ 20 คน

งบประมาณ
(บาท)
ไมมีการใช
งบประมาณ

20,000

ผลการใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
ไมมีการใชจาย
งบประมาณ

ไมมีการใชจาย
งบประมาณ

-8วิเคราะหปญหา/อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ป 2563
ขอเสนอแนะการดําเนินงาน
1. ขอความรวมมือจากผูบริหาร/พนักงานใหเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2. ขอใหผูบริหารสนับสนุน สรางแรงจูงใจใหพนักงานในสังกัดใหความสนใจและเต็มใจที่จะรวมมือในการดําเนินกิจกรรม CG
ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม ป 2563
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขปญหา ป 2564
1. ผูบริหารและพนักงานบางสวนยังไมเขาใจหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ 1. จัดกิจกรรมเพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีความเขาใจหลักการกํากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณของตนเอง ทําใหไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและทั่วถึง ทีด่ ีและจรรยาบรรณของตนเอง และปฏิบัติไดอยางถูกตองและทั่วถึง
2. งานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน แตยังขาด
1.1 การจัดทําประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร
การบูรณาการการดําเนินงานรวมกันทําใหการขับเคลื่อนสูภาคปฏิบัติไมเขมแข็ง และพนักงาน
3. ผูบริหารและพนักงานบางสวนยังขาดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดาน
1.2 การทดสอบความรูดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีออนไลน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการการดําเนินงานรวมกันทําใหการขับเคลื่อนการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสูภาคปฏิบัติมีความเขมแข็งขึ้น
2.1 การนําระบบ Access Network Database (AND) มาใชในการสราง
ธรรมาภิบาลในกระบวนการการปฏิบัติงานของสานักงานบริการลูกคา
กสท 7 เขต
2.2 การเขารวมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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3. จัดกิจกรรมสาหรับผูบริหารและพนักงานเพื่อใหเกิดความรวมมือในการดาเนิน
กิจกรรมดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.1 การจัดทํา Lesson learned CG เผยแพรใน Website CG เพื่อใหทุกฝาย/
สํานักงานบริการลูกคา กสท เขต Download เนื้อหาไปเผยแพรใน
Group Line
3.2 การเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานทุจริตคอรรัปชันระดับชาติ และ
การเขารวมการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายภาครัฐ
ที่ไดรับแจงจากหนวยงานภายนอก

