รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาล และปลูกฝังแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อมุ่งสู่ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีคิด ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วม
แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ อบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ประโยชน์ส่วนรวม และพระราชบัญญัติ วิธีคิดแยกแยะระหว่าง
ว่าด้วย ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าประโยชน์
ง
ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมและ
เพื่อมุ่งสู่ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจ พระราชบัญญัติว่าด้วย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมได้ตาม
เกณฑ์
ที่กาหนด

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทา
1 ครั้ง/ปี
บันทึกเชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ (มี.ค.)
ความรู้หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีคิด
แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฯ ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานที่เป็น
เครือข่าย CG
2.จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการ/
รายละเอียดการอบรมฯ
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/
โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบ
การบรรยาย
4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ
(ตามคาสั่งอบรมฯ จานวน มีความรู้ ความเข้าใจวิธีคิดแยกแยะ
ผู้เข้าอบรมมี 57 คน ส่ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
แบบประเมินผลการอบรมฯ ประโยชน์ส่วนรวมฯ ได้ตามเกณฑ์
53 คน โดยผู้เข้าอบรมมี
ที่กาหนด
ความรู้ความเข้าใจคิดเป็น
ร้อยละ 80.07)

การดาเนินงาน

เป้าหมาย
(%)

1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดทาหนังสือเชิญ น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช โดย
100
กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค.62 เพื่อมาเป็นวิทยากร
หลักสูตร”การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ CAT องค์กรโปร่งใส
ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยกาหนดจัดอบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG
ในวันที่ 25 มี.ค.62 ระหว่างเวลา 08.30-15.45 น.
2. ศปท. ได้จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียด การอบรมฯ วันที่
6 มี.ค.62 และได้รับอนุมัติฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 แล้ว

100

3. ศปท. ได้จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฯ โดย น.ส.สุชาฎา วรินทร์เวช แล้ว เมื่อวันที่
25 มี.ค.62
4.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมฯ หลังการอบรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.07

100

100

-2รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับรูปแบบการสื่อสารและเผยแพร่การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
และหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและ ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มีความรู้ความเข้าใจด้าน
(พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption การป้องกันและปราบปราม
Museum)
การทุจริตได้ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

3. การจัดบรรยายพิเศษด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ปีละ 1 ครั้ง หัวข้อ “ไม่ให้และ
ไม่รับสินบน”

จานวนผู้บริหารที่เข้าร่วม
รับฟังการบรรยาย
ไม่น้อยกว่า 50 คน
และมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงาน

1. ติดต่อ ประสานงานกับ
1 ครั้ง/ปี 1. ศปท. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ และจัดทาหนังสือถึง
เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ต้านโกงใน (พ.ค.) เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 โดยกาหนดวัน
การเยี่ยมชม/ดูงาน เพื่อกาหนดวัน
เยี่ยมชม/ดูงาน ในวันที่ 30 พ.ค.62 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.
เวลาเยี่ยมชม/ดูงาน
2. จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการ/
2. กสท ได้อนุมัติหลักการ/รายละเอียด การเยี่ยมชม/ดูงาน แล้วเมื่อวันที่ 18 มี.ค.
รายละเอียดการเยี่ยมชม/ดูงาน
62
3. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจานวน 53 คน และมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกัน
ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.40
และปราบปรามการทุจริตได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
1. กาหนดหัวข้อ/วันเวลา
1 ครั้ง/ปี 1.ศปท. ได้ประสานงานกับ พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อานวยการกองปราบปราม
และเชิญวิทยากร
(มิ.ย.) การทุจริตในภาครัฐ 2 สานักงาน ป.ป.ท. และจัดทาหนังสือเชิญโดย กจญ. ได้ลง
นามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 ม.ค.62 เพื่อมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“ไม่ให้และไม่รับสินบน” ในวันที่ 28 มิ.ย.62 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.
2. จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการ/
2.กสท ได้อนุมัติหลักการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 และ ศปท. จัดทาหนังสือเชิญ
จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการ
คณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเข้าฟังการบรรยายดังกล่าวแล้ว
และผู้บริหาร
3.ศปท. ได้จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ไม่ให้และไม่รับสินบน” โดย พ.ต.ท. สิริพงษ์
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/
ศรีตุลา แล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น.
โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบ
การบรรยาย
4.ผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม คิดเป็น
4. ประเมินผลการจัดบรรยาย
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83

เป้าหมาย
(%)
100

100
100

100

100
100

100

-3วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2562
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินกิจกรรม ปี 2562

แนวทางแก้ไขปัญหา ปี 2563

ผู้บริหาร/พนักงาน (บางส่วน) ไม่ให้ความสาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพราะ
เพิ่มกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
เห็นว่าเป็นการสร้างภาระและเสียเวลาในการดาเนินงาน ไม่ใช่งานในหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบ ต่าง ๆ เช่น
 การจัดบรรยายพิเศษและการประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย/ผู้อานวยการสานักงานบริการ
ลูกค้า กสท เขต ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
 การคัดเลือก “ฝ่าย/สานักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบใน
การสร้างองค์กรคุณธรรม”เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว



