
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ด ีปี  

2561 – 2565 และแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติงาน    
การก ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2562 ในการประชุม ครั้งที่ 20/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยได้ก าหนด
กิจกรรมซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาล และปลูกฝังแนวทางการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือมุ่งสู่ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การยกระดับรูปแบบการสื่อสารและเผยแพร่การด าเนินงานด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการยกระดับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2562 
(แผนปฏิบัติงานการก ากบัดูแลกิจการที่ดีปี 2562) 

 



 
 

 

แผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป ี2562 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : เสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาล และปลูกฝังแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อมุ่งสู่ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” 

                                                                                  

 

 

 

          แผนงาน/กิจกรรม  ระยะเวลา    
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

                 ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

1.1 การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีคิดแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน ์
ส่วนรวม และพระราชบัญญัติว่าดว้ยความ 
ผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อมุ่งสู่  
“CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อตา้น 
การทุจริตคอร์รัปชัน” 

1 ครั้ง / ป ี
 (มี.ค.) 

50,000.- ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู ้
ความเข้าใจวิธีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน ์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกีย่วกับ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับ
ประโยชนส์่วนรวมไดต้ามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

 

ผู้บริหารและพนักงานไดร้ับ 
ความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิดแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชนส์่วนรวม และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง 
ประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 

ผู้บริหารและพนักงานม ี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ประโยชนส์่วนบุคคลกับ
ประโยชนส์่วนรวมได้ 

ฝ่ายกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่

 

1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภณัฑ์และ 
หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง :  
Anti Corruption Museum) 

1 ครั้ง / ป ี
(พ.ค.) 

30,000.- ร้อยละ 80 ของผู้บริหารที่ผ่านการเข้าร่วม 
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้ตามเกณฑ์ที ่
ก าหนด 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ ด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของบริษัท  

สร้างความตระหนักรู้และ 
ป้องปรามไม่ใหผู้้บรหิารที ่
เข้าร่วมกิจกรรมกระท า
ความผิดหรือพัวพันการ 
ทุจริตคอรร์ัปชัน 

ฝ่ายกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่

 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับรูปแบบการสื่อสารและเผยแพร่การด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 (บาท) 

              ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ ์ หน่วยงานที่    
รับผิดชอบ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

2.1 การจัดท าคลิปวิดีโอความยาวประมาณ  
3 นาที ให้ผู้บริหารและเครือข่าย CG พูด 
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในการบริหารงาน 
/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน Website CG  
และใน CG Group Line  

ด าเนนิการทั้งป ี
 (ม.ค. – ธ.ค.) 

- มีคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที  
เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องคุณธรรมใน 
การบริหารงาน/ปฏิบัติงานเผยแพร่ใน  
Website CG  และใน CG Group Line 

คลิปวิดีโอที่จัดท าส าเร็จ เพิ่มช่องทางในการระชาสมัพันธ ์
 เรื่องคณุธรรมในการบรหิารงาน/     
 ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

1. ฝ่ายกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่

2. ฝ่ายประชาสัมพันธ ์   
 และสื่อสารองค์กร 

2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการก ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
ปีละ 1 ครั้ง หัวขัอ “ไม่ให้และไม่รับ 
สินบน” 

1 ครั้ง / ป ี
   (มิ.ย.) 

10,500.- จ านวนผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 
ไม่น้อยกว่า 50 คน  และมี ความรู ้    
ความเข้าใจด้านการก ากับดูแลกิจการที่ด ี 
ไดค้ะแนนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

การจัดบรรยายพิเศษด้าน 
การก ากับดูแลกิจการที่ดโีดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมได้รับทราบ 
 แนวคิดและประสบการณ์ด้าน   
 การก ากับดูแลกจิการที่ดีที ่
 ชัดเจนและหลากหลายมากขึ้น 

ฝ่ายกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่

 

2.3 ประกาศนโยบายไม่ให้และไม่รับ 
สินบน 

    1 ครั้ง / ปี 
(ต.ค.) 

 

- 
 
 
 

ประกาศนโยบาย ไม่ให้และไม่รับสินบนได้ 
ตามก าหนดการ 

มีประกาศนโยบายไม่ให้และ  
ไม่รับสินบน 

 ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนัก 
 รู้แนวทาง วิธีการ ในการป้องกัน 
 ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือแสวงหา 
 ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
 ในทุกรูปแบบ  

ฝ่ายกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่

2.4 การจัดบอร์ดด้านการก ากับดูแล 
กิจการที่ดีของทุกฝ่าย/เขต  

ด าเนินการทั้งป ี
  (ม.ค. – ธ.ค.) 

- บอร์ดด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ทุกฝ่าย/เขต  

บอร์ดด้านการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีของทุกฝ่าย/เขต 

เป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้ 
 ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ  
 เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้าน 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ 
 กระจายทั่วทั้งองค์กร   

1. ฝ่ายกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่

2. ทุกฝ่าย/เขต 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

        แผนงาน/กิจกรรม  ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

             ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ ์     หน่วยงานที่ 
    รับผิดชอบ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  
Transparency Assessment : ITA) 
 

ด าเนินการทั้งป ี
(ม.ค. – ธ.ค.) 

- ผลประเมินโครงการฯ ปี 2562        ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

ผลประเมินโครงการฯ  
ปี 2562 จากส านักงาน ป.ป.ช.      

น าผลประเมินโครงการฯ ไป 
ทบทวนและปรับปรุงการ 
ด าเนนิงานด้านการก ากับดูแล 
กิจการที่ดี      

ฝ่ายกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่

 

3.2 การเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อตา้น 
ทุจริตคอร์รัปชันระดบัชาต ิและการเข้าร่วม 
การอบรม/สมัมนาในหลักสตูรดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม และหลักสตูรด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามนโยบายภาครฐั 
ที่ไดร้ับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก 
 

 ทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง 
 กิจกรรมจาก 
 หน่วยงานภายนอก 

20,000.- ร้อยละของผูเ้ข้าอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจดีขึ้น 

มีพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้งที่ 
ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ฝ่ายกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่
 


