รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2561
กิจกรรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การสร้างองค์กรคุณธรรม” เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรม

ตัวชี้วัด
ผูอ้ บรมมีความรู้
ความเข้าใจด้านการสร้าง
องค์กรคุณธรรมหลังการ
อบรมคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมไม่น้อยกว่า

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้กับผู้บริหาร/
ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ

2.ให้ทุกหน่วยงานทาใบงานที่ 3 ส่งให้
ศปท.(กอ. เดิม) รวบรวมใบงานที่ 3
ร้อยละ 80
จากฝ่ายต่าง ๆ ภายใน พ.ค.61
3.สรุปข้อมูลจากใบงานที่ 3 เพื่อ
เสนอคณะทางานพัฒนาการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อสังคม เพื่อสรุปเป็นคุณธรรม(ตามคาสั่งอบรมฯ จานวน
อัตลักษณ์ 3 คุณธรรม
ผู้เข้าอบรมมี 549 คน ส่ง
แบบประเมินผลการอบรมฯ 4.ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
493 คน โดยผู้เข้าอบรมมี บมจ. กสท โทรคมนาคม
ความรู้ความเข้าใจคิดเป็น
ร้อยละ 83.80)

2. การจัดหลักสูตร CG e-Learning

ร้อยละ 80 ของผูท้ ี่เข้าร่วม 1. จัดทาเนื้อหาหลักสูตร
กิจกรรม CG E-Learning มี CG e-Learning
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดทาสื่อการสอนหลักสูตร CG
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

E-Learning บนระบบ VDO
E-Learning

3. ประเมินผลผู้เข้าเรียนหลักสูตร CG
E-Learning

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
4 ครั้ง/ปี
(ม.ค.-มี.ค.)

การดาเนินงาน

เป้าหมาย

(%)

1.ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รวม 11 ครั้ง เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 100
โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างองค์กรคุณธรรมหลัง
การอบรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.80
2.ศปท. ได้รวบรวมใบงานที่ 3 ตารางคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ จาก
100
หน่วยงานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค.61
3.ศปท. ได้สรุปคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
เสนอคณะกรรมการ CG&CSR แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่
5 ก.ย.61

4.ศปท.ได้จัดกิจกรรมการประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์และแนวปฏิบัติของ
ผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61
ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารสานักงานใหญ่ และได้จัดทาบันทึกถึง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของฝ่าย/สานักงานเขต
และของแต่ละส่วน/สานักงาน ตามที่ได้กาหนดไว้ในใบงานที่ 3 ซึ่งมี
คุณธรรม 3 ข้อ พร้อมแนวทางปฏิบัติ
ดาเนินการ 1.จัดทาเนื้อหาหลักสูตร CG e-Learning เสนอ รจญ.(อ) เพือ่ ทราบแนวทาง
ทั้งปี
การดาเนินการจัดทาหลักสูตร CG e-Learning บนระบบ VDO e-Learning
(ม.ค.-ธ.ค.) แล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 โดยมีผแู้ ทนเครือข่าย CG เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
2. - เจ้าหน้าที่ของ พบ. ได้นาหลักสูตร CG e-Learning ขึ้นระบบ VDO
e-Learning เรียบร้อยแล้ว
- ศปท. ได้ประสานกับ ปต. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ผู้บริหาร/พนักงาน สามารถเข้าเรียนและทาบททดสอบท้ายบทเรียนใน
หลักสูตร CG e-Learning
3.พบ.แจ้งผลประเมินผู้เข้าอบรมหลักสูตร CG e-Learning มีผู้สอบผ่านได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 88.57

100

100

100

100

100

-2กิจกรรม
3. การจัดบรรยายพิเศษด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีละ 2
ครั้ง
ครั้งที่ 1 หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลเพือ่
การบริหารและพัฒนาองค์กร” โดย ผศ.ดร.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ผู้บริหารต้นแบบคุณธรรม”
โดย นายกานต์ ตระกูลฮุน

ตัวชี้วัด

ขั้นตอนการดาเนินงาน

จานวนผู้บริหารที่เข้าร่วม
รับฟังการบรรยาย ไม่น้อย
กว่า 50 คน และมีความรู้
ความเข้าใจด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. กาหนดหัวข้อ/วันเวลา และเชิญ
วิทยากร
2. จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการ/จัดทา
หนังสือเชิญคณะกรรมการและผู้บริหาร
3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/
โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการ
บรรยาย
4. ประเมินผลการจัดบรรยาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงาน

2 ครั้ง/ปี ศปท. ได้จัดบรรยายพิเศษฯ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การบริหารและพัฒนาองค์กร” โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(มิ.ย.) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 แล้ว โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยาย 62 คน และมีความรู้
ความเข้าใจด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คิดเป็นร้อยละ 84.60
(ก.ย.)

เป้าหมาย

(%)
100

1.ศปท. ได้กาหนดการจัดบรรยายฯ ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 21 ก.ย.61 ระหว่าง 100
เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ “ผู้บริหารต้นแบบคุณธรรม” โดย
นายกานต์ ตระกูลฮุน
2.กจญ.ได้อนุมัติหลักการการจัดบรรยายพิเศษฯ หัวข้อ “ผู้บริหารต้นแบบ 100
คุณธรรม” โดยนายกานต์ ตระกูลฮุน และ ศปท.จัดทาหนังสือเชิญ
คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว
3.ศปท.ได้จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการ
100
บรรยาย เรียบร้อยแล้ว
4.ศปท. ได้จัดบรรยายพิเศษฯ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ผู้บริหารต้นแบบ
100
คุณธรรม” โดยนายกานต์ ตระกูลฮุน เมือ่ วันที่ 21 ก.ย.61 แล้ว โดยมีผู้เข้า
ฟังการบรรยาย 84 คน และมีความรู้ความเข้าใจด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี คิดเป็นร้อยละ 83

