
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจ าปี 2565



บมจ.อสมท อยูใ่นกลุม่
การประเมิน กลุม่ท่ี10

องคก์รอิสระ องคก์รศาล องคก์รอยัการ หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า  รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานของรัฐอื่นๆ 
สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ืนรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร)

กลุม่การประเมิน



ผลการประเมินภาพรวมระดบัประเทศ 

หมายเหตุ : คะแนนเปา้หมาย 85 คะแนน /หน่วยงานผ่านเกณฑไ์ม่นอ้ยกว่า 65%

ปี 2564



คะแนนประเมิน ITA ภาพรวมระดบัประเทศ ประจ าปี 2564



ประจ าปี 2564

หน่วยงานที่ได้
คะแนนสงูสดุ คือ
ธอส  99.81 คะแนน

คะแนนประเมิน ITA ภาพรวมรฐัวิสาหกิจ ประจ าปี 2564



ผลคะแนนประเมิน ITA บมจ.อสมท ประจ าปี 2564



วิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก การเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ

OITEITIIT

10072.54 90.24

+ 4.77%-13.35% + 100%

จากผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2564 เม่ือเทียบกบั ปี 2563  และขอ้เสนอแนะของ
ผูต้รวจประเมิน  แสดงใหเ้ห็นว่า ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน ยงัไม่เขา้ใจในเรื่องการประเมินคณุธรรมและ
ความโปรง่ใส รวมทัง้ ปัญหาการคน้หาขอ้มลูทางเวปไซตข์อง อสมท คน้หาไดย้าก   และ ไม่มีช่องทางการ
รบัเรื่องรอ้งเรยีนทจุรติและประพฤติมิชอบ ท่ีแยกออกมาเป็นการเฉพาะ ส่งผลใหเ้กิดความไม่เช่ือมั่นในระบบ
การจดัการรอ้งเรยีน



ประเดน็ทีต่้องพฒันา เพือ่ยกระดับคะแนนการประเมนิ ITA ในปี 2565

เคร่ืองมือการประเมิน
ITA 2564

ตัวชีวั้ด ประเดน็ทีต่้องพัฒนา แนวทางในการปรับปรุง 
(ปี 2565)

ผลการประเมิน
ITA ปี 2564 ใน
ภาพรวม

คะแนน ITA 
( 88.83/100 คะแนน)

เพิ่มการมีส่วนรว่มจากทกุส านกั 
ในการประเมิน ITA 

จดัส่งรายงานสรุปผลการ
ประเมิน ITA 2564 ให้
ทราบอย่างทั่วถึง

จดัท าแผนการประเมิน 
ITA ปี 2565 และแจง้ให้
ทราบอย่างทั่วถึง

คะแนน OIT 
(100/100 คะแนน)

ปรบัปรุงเวปไซต์ เพ่ือใหค้น้หา
ขอ้มลูการเปิดเผยสาธารณะไดง้่าย 

ปรบัปรุงเวปไซต์ หนา้ ITA

คะแนน EIT 
(90.24/100 คะแนน) 

เพิ่มการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก มีส่วนในการ
ปรบัปรุงพฒันา ผลิตภณัฑข์อง   
บมจ.อสมท

จดักิจกรรม เพ่ือเปิดโอกาส
ใหผู้บ้รโิภค (ผูช้ม /ผูฟั้ง )    
มีส่วนรว่มใหม้ากขึน้

คะแนน IIT
(72.54/100 คะแนน)

จดุอ่อน เรื่องการรบัรูก้ารประเมิน 
ITA ของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย
ภายใน

เพิ่มการอบรมใหค้วามรู ้
และ การประชาสมัพนัธใ์ห้
ประเมิน IIT



ประเดน็ทีต่้องพฒันา เพือ่ยกระดับการประเมนิ ITA ในปี 2565

เคร่ืองมือการประเมิน
ITA 2564

ตัวชีวั้ด ประเดน็ทีต่้องพัฒนา แนวทางในการปรับปรุง 
(ปี 2565)

การเปิดเผยขอ้มลู
สาธารณะ ( OIT)
100/100 คะแนน

การเปิดเผยขอ้มลู เพิ่มช่องทางการรอ้งเรยีนการ
ทจุรติ เพ่ือใหบ้คุคลภายนอก
สามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนผ่าน
ทางออนไลนไ์ดส้ะดวก

ปรบัปรุงเวปไซต์ และแยก
ช่องทางรอ้งเรยีนการทจุรติ 
ออกจากช่องทางรอ้งเรยีน
ทั่วไป

การปอ้งกนัการทจุรติ การมีส่วนรว่มของผูบ้รหิาร ใน
การต่อตา้นทจุรติอย่างจรงิจงั

ทบทวน ปรบัปรุง 
คณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปอ้งกนัการทจุรติ
ประพฤติมิชอบ 

การปอ้งกนัการทจุรติ การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรม

จดักิจกรรมส่งเสรมิ และให้
ความรูเ้รื่องมาตรฐาน
จรยิธรรม แก่พนกังาน



ประเดน็ทีเ่ป็นข้อบกพร่อง และต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในปี 2564-2565

เคร่ืองมือการประเมิน
ITA 2564

ตัวชีวั้ด ประเดน็ทีเ่ป็นข้อบกพร่อง แนวทางในการปรับปรุง 
(ปี 2565)

การรบัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสียภายใน (IIT)
72.54/100 คะแนน

การแกไ้ขปัญหาการ
ทจุรติ

เพิ่มช่องทางการรอ้งเรยีนการทจุรติ 
เพ่ือใหบ้คุคลภายในสามารถแจง้
เรื่องรอ้งเรยีนผ่านทางออนไลนไ์ด้
สะดวก 

-น าขอ้มลูจากส านกั
ตรวจสอบภายใน มา
ปรบัปรุงกระบวนการรบั
เรื่องรอ้งเรยีนทัง้ระบบ
-ปรบัปรุงนโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนั

การปฏิบตัิหนา้ท่ี เพิ่มกรอบแนวคิดใหพ้นกังาน 
พฒันาตนเอง และกระบวนการ
ท างาน ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
ในยคุพฒันาเทคโนโลยี 

-สอดแทรกค่านิยม 
MCOT+S และ
มาตรฐานจรยิธรรม ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนปฏิบตัิการส่งเสรมิ
คณุธรรม ปี 2565



มาตรการขบัเคลื่อนการสง่เสรมิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใส บมจ.อสมท
ประจ าปี 2565



มาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส บมจ.อสมท ประจ าปี 2565

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชีวั้ด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอ
บ2563 2564

Q4 Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

1. ยกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2565
1.1 จดัท ารายงานการประเมิน ITA ปี 2564 และขอ้เสนอแนะตอ่
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทกุส านกั
1.2 แผนการประเมิน ITA ปี 2565 บมจ.อสมท

รอ้ยละของ
ความส าเรจ็ตาม
แผน

100 ส.ก ากบัและ
ดแูลธรมาภิ
บาลองคก์ร

2. เพิ่ม Tone at the Top การให้ความส าคัญ และการ
สนับสนุนในการประเมิน ITA จากผู้บริหาร
2.1 ทบทวน และแตง่ตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการเรือ่งการปอ้งกนั
การทจุรติ
2.2 จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธภ์ายใน เพื่อ ใหค้วามรูเ้รื่องการปอ้งกนั
การทจุรติประพฤติมิชอบ 

1 คณะ ส.ก ากบัและ
ดแูลธรรมาภิ
บาลองคก์ร ,
ผูบ้รหิารทกุ
ระดบั

3.การปรับปรุงระบบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
3.1 ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 
3.2 การน าขอ้ตรวจสอบจากส านกัตรวจสอบภายในมาปรบัปรุง
กระบวนการ
3.2 เพิ่มช่องทางการรอ้งเรยีนทจุรติและประพฤติมิชอบออนไลน์

ช่องทางการ
รอ้งเรยีน
ออนไลน ์1
ช่องทาง

สน.ตรวจสอบ
ภายใน ,ส.
ก ากบัฯ ,ฝ.
ความเสีย่ง



มาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส บมจ.อสมท ประจ าปี 2565

รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา

ตัวชีวั้ด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2563 2564
Q4 Q

1
Q
2

Q
3

Q
4

4. จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรม บมจ.อสมท ปี 2565
ด้านมาตรฐานจริยธรรม 
4.1 โครงการ “พนกังานดีเดน่ ประจ าปี 2565 “
4.2 โครงการ MCOT + S 

จ านวน
กิจกรรม

2 ครัง้
ส  านกัทรพัยากร
มนษุย ์/ส.ก ากบัและ
ดแูลธรรมาภิบาล
องคก์ร 

หมายเหตุ : การก ากบัติดตาม : ศปท.บมจ.อสมท เป็นหน่วยงานก ากบัติดตามและให ้ 
ค าแนะน าหน่วยงานที่รบัผิดชอบ

การรายงานผล :    รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการ ศปมท.บมจ.อสมท




