
 
 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2562 

(รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562)   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาล และปลูกฝังแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อมุ่งสู่ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

(%) 
การด าเนินงาน     % 

      ผลการ 
 ด าเนินงาน (%) 
    ยุทธศาสตร์ 

1.1 การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกบัวธิีคิดแยกแยะ 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 
ส่วนรวม และพระราชบัญญัติว่าดว้ย  
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อมุ่งสู่ 
“CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน” (15 %)      

ร้อยละ 80 ของผูท้ี่เข้าร่วม 
อบรม มีความรู้ความเข้าใจ 
วิธีคิดแยกแยะระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ประโยชน์ส่วนรวมและ 
พระราชบัญญัตวิ่าด้วย 
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกนั 
ระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์สว่นรวม
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ตามค าสั่งอบรมฯ จ านวน 
ผู้เข้าอบรมม ี57 คน ส่ง
แบบประเมนิผลการอบรมฯ 
53 คน โดยผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจคิดเป็น
ร้อยละ 80.07) 

1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดท าบันทกึ
เชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ความรู้
หลักสูตรเกี่ยวกับวธิีคิดแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ที่เป็นเครือข่าย CG 
2.จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/ 
รายละเอียดการอบรมฯ  
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/
เอกสารประกอบการบรรยาย 
4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ 
มีความรู้ ความเขา้ใจวธิีคิดแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมฯ ได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

   1 ครั้ง/ป ี
     (มี.ค.) 

   4 
 
 
 
 
 
   4 
   
   4 
 
 
   3 

1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดท าหนังสอืเชิญ น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช โดย 
กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแลว้ เมื่อวันที ่14 ม.ค.62 เพื่อมาเป็น
วิทยากรหลักสูตร”การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน ์เพื่อมุ่งสู่ CAT 
องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน” โดยก าหนดจัดอบรมฯ  
ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 มี.ค.62 ระหว่างเวลา 08.30-15.45 น. 
 
2. ศปท. ได้จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอยีด การอบรมฯ วันที่  
6 มี.ค.62 และได้รับอนุมัติฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 แล้ว 
3. ศปท. ได้จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวธิีคิดแยกแยะระหวา่งประโยชน์สว่น 
บุคคลกับประโยชน์สว่นรวมฯ  โดย น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช แลว้ เมื่อวันที่  
25 มี.ค.62 
4.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีคิดแยกแยะระหวา่งประโยชน์สว่นบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวมฯ หลังการอบรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.07 
 

100 
  
 
 
 
 
100 
 
100 
 
 
100 

 
 
 
   28.9 

1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพธิภัณฑ์และ 
หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาต ิ(พิพธิภัณฑ์ต้านโกง :  
Anti Corruption Museum) 
 (10%) 

ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจด้าน 
การป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตได้ตามเกณฑ์ที ่
ก าหนด 
 

1. ติดต่อ ประสานงานกบัเจ้าหนา้ที่ของ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกงในการเยีย่มชม/ 
ดูงาน เพื่อก าหนดวนั เวลาเยีย่มชม/ดูงาน 
2. จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ/ 
รายละเอียดการเยีย่มชม/ดูงาน 
 3. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ ความเขา้ใจด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

   1 ครั้ง/ป ี
     (พ.ค.) 
 

   4 
  
 
 
   4 
 
   2 

1. ศปท. ได้ประสานงานกับเจ้าหนา้ที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ และจัดท าหนังสือถึง 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62  โดยก าหนดวันเยีย่ม
ชม/ดูงาน ในวันที่ 30 พ.ค.52 ระหวา่งเวลา 08.00 – 12.00 น. 
 
2. กสท ได้อนุมัติหลักการ/รายละเอยีด การเยี่ยมชม/ดูงาน แล้วเมื่อวันที ่
18 มี.ค.62 โดยสรุปจ านวนผู้บริหารต้ังแต่ระดับ ฝ./ผอ. – กจญ. จ านวน 83 คน 
แจ้งเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 58 คน (ส่งผู้แทนระดับ ชฝ./ผส. เข้าร่วม จ านวน 
10 คน) ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  25 คน 
 

100 
 
 
 
100 
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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2562 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562) 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

(%) 
การด าเนินงาน     % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

1.3 การคัดเลือก “ส่วน/ส านกังานบริการ 
ลูกค้า กสท ต้นแบบในการสร้างองค์กร 
คุณธรรม” 
 (10%)      

ได้ “ส่วน/ส านักงานบรกิาร 
ลูกค้า กสท ต้นแบบใน 
การสร้างองคก์รคณุธรรม” 
ของทุกฝ่าย/ส านักงาน 
บริการลกูค้า กสท เขต 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางและ 
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก ส่วน/
ส านักงานบริการลูกค้า กสท ต้นแบบ 
ในการสร้างองค์กรคุณธรรม 
2.ฝ./ผอ. เขต  พิจารณาคัดเลือก ส่วน/สค. 
ในสังกัด ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ส่วน/สค. 
โดยการประเมินผลการด าเนินงานของ  
ส่วน/สค. เป็นรายไตรมาส 
-  อตส./ฝ./ผอ.เขต แจ้งผลการคัดเลือก 
ส่วน/สค. ที่ได้คะแนนสูงสุด ประจ าปี 2562 
ให้ ศปท. ภายในวันที่ 15 ม.ค.63 
-  ศปท. จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้กับ  
ส่วน/สค. ที่ได้รับเลือก ภายในวันที่ 28 
ก.พ.63 

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

    4 
 
 
 
    6 
      
 
 
     
   

1.ในการประชุมคณะกรรมการ CG&CSR  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 มกราคม 
2562 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือก 
“ส่วน/ส านักงานบริการลูกค้า กสท ต้นแบบ ในการสร้างองค์กรคุณธรรม” 
 
2. ศปท. ได้จัดท าบันทึก เร่ือง การคัดเลือก “ส่วน/ส านักงานบรกิารลูกค้า  
กสท ต้นแบบ ในการสร้างองค์กรคุณธรรม”แจ้งให้หน่วยงานตา่ง ๆ ทราบแล้ว 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2562  เพื่อให้ผูจ้ัดการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านักงาน
บริการลูกค้า กสท เขต ประเมินผลการด าเนินงานของ ส่วน/ส านกังานบริการ
ลูกค้า กสท ในสังกัด ทกุไตรมาสตลอดปี 2562 และแจ้งผลการคัดเลือกส่งให้ 
ศปท. ทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยส่วน/สค. ที่ได้รับเลือกจะ
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชู ภายในวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี ในด้านการสร้างองค์กรคุณธรรมของ บมจ กสท โทรคมนาคม ต่อไป 
 

100 
 
 
 
 33 
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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2562 
                                (รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับรูปแบบการสื่อสารและเผยแพร่การด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด        ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ระยะเวลา   

 ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน     % 

     ผลการ  

ด าเนินงาน (%) 

   ยุทธศาสตร์ 

2.1 การจัดท าคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 
นาที ให้ผู้บริหารและเครือข่าย CG พูดเกี่ยวกับ
เร่ือง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัตงิาน 
เผยแพร่ใน Website CG และใน CG Group 
Line  (10 %) 

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

 
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 
 

 ศปท. ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.จัดท าบันทึก เร่ือง การจัดท าคลิปวีดโีอ เกี่ยวกับเรื่อง คุณธรรมในการ
บริหารงาน/ปฏิบัติงาน พร้อมจัดท าตัวอย่างค าถามส าหรับใช้เป็นแนวทางใน 
การจัดเตรียมข้อมูล เพือ่ให้ผู้บริหาร (ผอ.(ตต)  ฝลอ. ผอ.(ต)  ผอ.(น)  ฝตร.) ซึง่
ได้รับการโหวตคัดเลือก “ผู้บรหิารต้นแบบคุณธรรม” ประจ าป ี2561 ทั้ง 5 ด้าน 
( 1.ความซ่ือสัตย์สุจริต 2.ความมีระเบยีบวินัย 3.ความรับผิดชอบ 
4.ความสามัคคี และ 5.ความขยัน) พูดอดัคลิปวิดีโอ เสนอ กจญ. พิจารณา
อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 และได้ส่งเร่ืองให้ผู้บริหารที่จัดท าคลิปวิดีโอ
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที ่21 ก.พ.62  
2.ขณะนี้อยู่ระหวา่งการประสานงานกับ ผอ.(ต) ผอ.(ตต) ฝลอ. และ ฝตร. เพื่อ 
จัดท าคลิปวิดีโอคุณธรรมในการบรหิารงาน   
3.ผอ.(น) ได้จัดท าคลิปวิดีโอคุณธรรมในการบริหารงาน หัวขอ้ “ความสามัคคี” 
และได้ประสานงาน ปต. และ อท. เผยแพร่ผ่าน Intranet และ Group Line 
ต่าง ๆ ภายใน บมจ. กสท โทรคมนาคม แล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค.62 

   
   100 
 
 
 
 
 
 
 
    40 
 
    20 

 

2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปลีะ 1 คร้ัง  
 หัวขอ้ “ไม่ให้และไม่รับสินบน”  
 (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/
เอกสารประกอบการบรรยาย 
4. ประเมินผลการจัดบรรยาย 

   1 คร้ัง/ป ี
     (มิ.ย.) 
 
   
 
 

   2 
 
   4 
 
       
   2 
 
   2          
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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2562 
                                 (รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับรูปแบบการสื่อสารและเผยแพร่การด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

 น้ าหนัก 

 (%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

   ยุทธศาสตร์ 

2.3 ประกาศนโยบายไม่ให้และไม่รับสินบน 
(10%) 

ประกาศนโยบายไม่ให้และ 
ไม่รับสินบนได้ตาม
ก าหนดการ 

1.ศึกษานโยบายไม่ให้และไม่รับสินบน 
ที่เป็นมาตรฐานจากหนว่ยงานภาครัฐ 
และเอกชน 
2.จัดท าเร่ืองเสนอ คณะท างานพัฒนา 
การ CG&CSR  และคณะกรรมการ 
CG&CSR  เพื่อให้ความเห็นชอบ 
3.แจ้งเวียนประกาศ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ให้รับทราบและถือปฏิบัต ิ

   1 คร้ัง/ปี 
     (ต.ค.) 

     4 
 
 
   4 
    
 
   2 

 

  
                                        
 

- 

 

 10.40 
2.4 การจัดบอร์ดด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ของทุกฝ่าย/เขต 
(10%) 

บอร์ดด้านการก ากับดูแล 
กิจการที่ดีของทกุฝ่าย/เขต 
 
 
 
 

 
1.จัดท าเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดบอร์ด
เป็นรายไตรมาส 
 
2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดบอร์ดใน 
Website CG เพื่อให้ทุกฝ่าย/ 
ส านักงานเขต download เนื้อหา 
ไปจัดบอร์ด 
3.รวมรวมผลงานการจัดบอร์ด 

  ด าเนนิการ 

      ทั้งป ี
  (ม.ค.-ธ.ค.) 

    4 
 
 
 
    3 
   
 
 

    3 

 ศปท. ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.จัดท าเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดบอร์ด ส าหรับไตรมาสที่ 2   หัวข้อ 
“แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  เสนอ รจญ.(อ)  ให้ความเห็นชอบ 
แล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62  
2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดบอร์ด ไตรมาสที่ 2  ใน Website CG และ Group 
Line  เครือข่าย CG แล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 
 
 
3.ได้รวบรวมผลงานการจัดบอร์ด CG ดังนี้ 
ไตรมาสที่ 1 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น  1 ส านัก 32 ฝ่าย 3 ศูนย์ 4 เขต   
ไตรมาสที่ 2 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น  1 ส านัก 28 ฝ่าย 2 ศูนย์ 4 เขต 

 
50 
 
 
50 
 
 
 
50 
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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2562 
                                 (รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา                  

ด าเนินงาน 

   น้ าหนัก 

    (%) 
การด าเนินงาน    % 

    ผลการ 

 ด าเนินงาน (%) 

  ยุทธศาสตร์ 

3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
 (15%) 

ผลประเมินโครงการฯ  
ปี 2562 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
 
 
 

1.น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอก เพือ่เตรียมการ 
ประเมินในระบบ ITAS 
 
 
 
 
 
 
 
2.ด าเนินการประเมินตามแบบ IIT/EIT 
3.ด าเนินการประเมินตามแบบ OIT 

   ด าเนินการ 
     ทั้งปี 

  (ม.ค.-ธ.ค.) 

       5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       5 
       5 
 

1.ส านักงาน ปปช. ได้แจ้ง User Name/ Password ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงาน (Admin : ศศปท.) และผู้บริหารที่รับผิดชอบ (กจญ.) แลว้ เมื่อวันที่ 
5 เม.ย.62 ซ่ึง ศปท. ได้น าเข้าข้อมูลจ านวนผู้บริหารและพนักงาน ทีป่ฏิบัติงาน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี(จ านวน 5,090 คน) ในระบบ ITAS แล้ว   
และ กจญ. ได้อนุมัติฯ ในระบบแลว้ เมือ่วันที่ 11 เม.ย.62  โดย ป.ป.ช. มี
ก าหนดการจะเปิดให้ผู้บริหารและพนกังานเข้าไปตอบแบบส ารวจ IIT และ EIT 
ในเดือน พ.ค.62  
   ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง ศปท. น าเข้าขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ 
ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ กจญ. 
อนุมัติในระบบฯ ภายในเดือน เม.ย.62 
2.ระบบ ITAS จะเปิดให้ส ารวจข้อมูล IIT, EIT ในเดือน พ.ค.62  
3.ระบบ ITAS จะให้น าเข้าข้อมูล OIT จ านวน 48 ขอ้ ภายในเดือน มิ.ย.62 

  35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35 
  10 

     4 

3.2 การเข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติและการเข้าร่วม
การอบรม/สัมมนาในหลกัสูตรด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
นโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจากหนว่ยงาน
ภายนอก   (10%) 

ร้อยละของผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ดีขึ้น 

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

ทุกครั้งที่ไดร้ับ 
แจ้งกจิกรรม 
จากหนว่ยงาน 
ภายนอก 

       4 
 
       4 
       2 

 
 
 

 

        100   43.30 

 


