รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
ผลการดาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประจาปี 2563 สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน
กิจกรรม
1. การอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในการ
บริหารงาน/
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับองค์กร และ
พร้อมที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์องค์กร
เมื่อพบเห็นการ
กระทาที่จะก่อให้เกิด
การทุจริตประพฤติ
มิชอบในองค์กร
(ตามคาสั่งอบรมฯ
จานวน ผู้เข้าอบรมมี
60 คน ส่งแบบ
ประเมินผลการอบรมฯ
60 คน โดยผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
คิดเป็นร้อยละ 87)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทา
บันทึกเชิญวิทยากร เพื่อมาอบรม
ให้ความรู้หลักสูตร “CAT สร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานที่เป็น
เครือข่าย CG
2.จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการ/
รายละเอียดการอบรมฯ
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/
โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบ
การบรรยาย
4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ
มีความรู้ ความเข้าใจได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 ครั้ง/ปี
(ก.พ.)

การดาเนินงาน
1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดทาหนังสือเชิญ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ โดย
กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 เพื่อมาเป็น
วิทยากรหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยกาหนดจัด
อบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 ก.พ.63 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
2.ศปท. ได้จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียด การอบรมฯ เมื่อวันที่ 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 โดยมีผู้เข้าอบรมจานวน 60 คน
4.ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารงาน/
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และพร้อมที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์องค์กร เมื่อพบเห็นการกระทาที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติ
มิชอบในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 87

เป้าหมาย
(%)
100

100
100
100

-2รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. การจัดบรรยายพิเศษด้านการกากับดูแล จานวนผู้บริหารที่เข้าร่วม
กิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รับฟังการบรรยาย ไม่น้อย
ปีละ 1 ครั้ง หัวข้อ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อ กว่า 50 คน และมีความรู้
การทุจริต” (10%)
ความเข้าใจด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. กาหนดหัวข้อ/วันเวลา และ
1 ครั้ง/ปี
เชิญวิทยากร
(มิ.ย.)
2. จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการ
/จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการ
และผู้บริหาร
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่
/โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบ
การบรรยาย
4. ประเมินผลการจัดบรรยาย

การดาเนินงาน

เป้าหมาย
(%)

1. ศปท. ได้ประสานงานกับพันตารวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา และจัดทาหนังสือเชิญโดย 100
กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 เพื่อมาบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อการทุจริต” ในวันที่ 26 มิ.ย.63 ระหว่างเวลา 13.00–14.00 น.
100
2. บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้อนุมัติการจัดบรรยายพิเศษฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63
และจัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเพื่อเข้าฟังการบรรยาย
100
ดังกล่าวแล้ว
3.ศปท. กาหนดจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อการทุจริต” โดย
พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา ในวันที่ 26 มิ.ย.63 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น.
100
4.ผู้เข้าฟังการบรรยายมีจานวน 82 คน และมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.20

-3วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2563
เป้าหมาย : ผลการรับรู้ “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี” ของพนักงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ไม่น้อยกว่า 2%
- ผลการสารวจการรับรู้ “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี” ของพนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ปี 2563 คิดเป็น 99%
- การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 จานวน 3 ยุทธศาสตร์ 10 กิจกรรม สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จและสาเร็จตาม
เป้าหมาย 100%
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินกิจกรรม ปี 2563
1. ผู้บริหารและพนักงานบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณของตนเอง ทาให้ไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
2. งานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่ยังขาด
การบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันทาให้การขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติ
ไม่เข้มแข็ง
3. ผู้บริหารและพนักงานบางส่วนยังขาดความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางแก้ไขปัญหา ปี 2564
1. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณของตนเอง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
1.1 การจัดทาประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและ
พนักงาน
1.2 การทดสอบความรู้ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีออนไลน์
2. จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันทาให้การขับเคลื่อนการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสู่ภาคปฏิบัติมีความเข้มแข็งขึ้น
- การเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

-4ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินกิจกรรม ปี 2563

แนวทางแก้ไขปัญหา ปี 2564
3. จัดกิจกรรมสาหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.1 การจัดทา Lesson learned CG เผยแพร่ใน Website CG เพื่อให้ทุกฝ่าย/
ศูนย์บริการลูกค้า NT Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน Group Line
3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติ และ
การเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายภาครัฐ
ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก

