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รายงานผลการดาเนินการตามแผนป้ องกันการทุจริต บมจ.อสมท
ประจาปี 2564

โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท.บมจ.อสมท)

2

รายงานผลการดาเนินการตามแผนป้ องกันการทุจริต บมจ.อสมท ประจาปี 2564
ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
แนวทางที่ 1 :การเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้ องกันการทุจริต
1
ขยายผลองค์ความรูเ้ รื่องการคิด
- อบรมผ่านระบบ Zoom เรื่องการขัดกัน 100000 บ 2400 บาท
แยกแยะผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้หลักพืน้ ฐาน
คุณธรรม (30 พ.ย.64)
- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรูเ้ รื่อง
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ จานวน 4 ชิน้
ทาง FB:Share with hr MCOT และ E-

ปั ญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผูเ้ ข้าร่วมอบรมน้อยกว่า
ที่คาดหมาย เนื่องจากเป็ น
การประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ นใจ
เข้าร่วมอบรม กระชัน้ ชิด
เกินไป

ควรกาหนดให้แต่ละฝ่ ายส่ง
บุคลากรมาเข้าร่วมอบรม

mail all staff

2
3

จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิ อบรม จานวน 2 ครัง้ (on Line)
บาล อบรมกับหน่วยงานภายนอก
จัดส่งบุคลากรของ ศปท.บมจ.อสมท อบรมสัมมนา จานวน 7 ครัง้
สัมมนาด้านทุจริตกับหน่วยงาน
(On Line)
ภายนอก

30000
บาท
27000
บาท

-

-

-

เห็นควรขยายผลไปสู่พนักงาน
โดยเน้นพนักงานที่เพิง่ เข้า
ทางาน บมจ.อสมท จะต้อง
อบรมด้านการป้องกันทุจริต
อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี

3

ที่
4

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปั ญหาอุปสรรค
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางร้องเรียน
ไม่ใช้
ไม่ใช้
พนักงาน/ลูกจ้าง ยังไม่เข้าใจ
วิธีการร้องเรียน มาตรการคุม้ ครองผู้ พนักงาน/ลูกจ้าง : ปชส ทาง E-mail all
งบประมาณ งบประมาณ หน้าที่การแจ้งเบาะแสทุจริต
ร้องเรียน
staff และ Facebook กลุ่มปิ ด(เฉพาะ
และยังไม่เชื่อมั่นในระบบการ
พนักงาน)
ร้องเรียน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชน
ทั่วไป :

ข้อเสนอแนะ
จึงควรปรับปรุงกระบวนการ
ร้องเรียน ทัง้ ระบบให้มี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึน้

Facebook : Pr MCOT

5

ประกาศนโยบายแนวทางสนับสนุน ไม่เป็ นไปตามแผน
ให้มีการแจ้งเบาะแสทุจริต (Whistle
Browe)

6

7

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบั หน่วยงานที่มีระบบ
ร้องเรียนที่ดี (Best Practice)
เพิ่มช่องทางการร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส เพื่อให้เข้าถึงได้งา่ ยและ
สะดวกมากยิ่งขึน้

ไม่ใช้
ไม่ใช้
เนื่องจากอยู่ในขัน้ ตอนการ
งบประมาณ งบประมาณ ปรับปรุง “นโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชัน “ และแนวปฏิบตั ิ
ในการแจ้งเบาะแสทุจริต

จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ทงั้
ภายในและภายนอก หลังจาก
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน ฉบับ
ใหม่ประกาศใช้อย่างเป็ น
ทางการ
ไม่เป็ นไปตามแผน
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เนื่องจากสถานการณ์โควิด ปรับแผนเป็ นการปรับปรุง
งบประมาณ งบประมาณ จึงงดการศึกษาดูงาน
ช่องทาง และกระบวนการ
หน่วยงานภายนอก
ร้องเรียน ทัง้ ระบบให้มี
ศปท บมจ.อสมท ได้จดั ประชุมหน่วยงานที่
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ช่องทางการร้องเรียนที่มาก ประสิทธิภาพ และเป็ นไปตาม
เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงช่องทาง และ
งบประมาณ งบประมาณ เกินไป ก่อให้เกิดความสับสน เกณฑ์ “การจัดการข้อร้องเรียน”
ตามระบบประเมินผลการ
กระบวนการร้องเรียนทัง้ ระบบ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ

4

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
แนวทางที่ 2 :การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
8
จัดทาสื่อเผยแพร่ความผิดและ
จัดทาและเผยแพร่ผ่าน E-mail all staff
บทลงโทษ ในรูปแบบ Case study จานวน 10 เคส (Act MCOT News)
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10

โครงการพนักงานดีเด่น /ประกาศยก
ย่องชมเชยพนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ิ
ตามแนวทางค่านิยมองค์กร เรื่อง
ความโปร่งใส และมีวินยั

มอบรางวัลพนักงานดีเด่น เมื่อวันที่ 9
เม.ย.64
กิจกรรมออนไลน์ ผ่าน FB : Share with
HR MCOT เรื่อง วินยั กับการ WFH
เทคนิคการทางาน WFH ให้ได้งาน

งบประมาณ ค่าใช้จ่าย

ปั ญหาอุปสรรค

ไม่ใช้
ไม่ใช้
การเผยแพร่ไม่สม่าเสมอ
งบประมาณ งบประมาณ

30000 บ.

30000 บ

เกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน
ดีเด่น ยังไม่ครอบคลุมเรื่อง
มาตรฐานจริยธรรม
ไม่ใช้
ไม่ใช้
กิจกรรมได้รบั ความสนใจ
งบประมาณ งบประมาณ
น้อย

ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง Act MCOT News
ให้เป็ นนิตยสารออนไลน์
สาหรับเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และ เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม โดยกาหนดวัน
เผยแพร่ท่ชี ดั เจน
เพิ่มเกณฑ์การคัดเลือก
พนักงานดีเด่น ให้ครอบคลุม
มาตรฐานจริยธรรม
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้
น่าสนใจยิง่ ขึน้
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ที่
11

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
สร้างเครือข่ายต่อต้านทุจริตใน
องค์กร

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทา จึงปรับ
ไม่ใช้
เปลี่ยนเป็ นกิจกรรมออนไลน์ให้ความรูแ้ ละ
งบประมาณ
เชิญชวนให้พนักงาน ที่มีอายุงาน 1 ปี ขนึ ้ ไป
ร่วมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (ITA)ออนไลน์ ในส่วนของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ร้อยละ
21.83 ของพนักงานทัง้ หมด โดยได้คะแนน
72.54
แนวทางที่ 3 : การแสดงเจตจานงค์ในการบริหารด้วยความสุจริต
12 กิจกรรมผูบ้ ริหารระดับสูงสื่อสาร
นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และ
ไม่ใช้
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต รักษาการในตาแหน่ง กรรมการผูอ้ านวยการ งบประมาณ
ทุกรูปแบบ
ใหญ่ บมจ.อสมท ประกาศเจตจานงสุจริต
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 1 ม.ค.64
12 กิจกรรมประกาศนโยบาย สนับสนุน รก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท ประกาศนโยบาย
ไม่ใช้
ให้ปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรม (ปย. No Gift Policy ขอความร่วมมือผูบ้ ริหาร
งบประมาณ
ทับซ้อน /ต่อต้านการให้สินบน/no
พนักงาน งดรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใด
gift policy)
จากลูกค้า /คู่คา้ /หน่วยงานต่างๆ

ค่าใช้จ่าย
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปั ญหาอุปสรรค
การสร้างเครือข่าย
ต่อต้านทุจริต ยังไม่เป็ น
รูปธรรมที่ชดั เจน

ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้แต่ละหน่วยงาน ส่ง
ผูแ้ ทน เพื่อเข้าร่วมเครือข่าย
และเป็ นตัวแทนในการสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ลักษณะ
เดียวกับ Risk officer หรือ
ผูแ้ ทนหน่วยงานในระบบ VOC

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เนื่องจากสถานการณ์
โควิด พนักงาน WFH
50-100% ส่งผลต่อการ
รับรูข้ องพนักงาน

ควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึน้
โดยเฉพาะเรื่อง สินบน และ
นโยบาย No gift Policy ให้
พนักงานให้ทราบ โดยเฉพาะ
หน่วยงานหารายได้
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ที่
13

15

16

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
กิจกรรมสื่อสารนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตขององค์กรกับผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปั ญหาอุปสรรค
ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริต และ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เจตจานงสุจริตของ บมจ. อสมท ใน
งบประมาณ งบประมาณ
รูปแบบสปอตวิทยุ ผ่านทางสถานีวิทยุ
เครือข่าย บมจ. อสมท ( สปอต Public
service) ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 100.5
MHz และสถานีวิทยุภม
ู ิภาค 53 สถานี
และประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook : Pr MCOT
การประเมินคุณธรรมและความ
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช้
ไม่ใช้
คะแนนการประเมินไม่เป็ นไป
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
บมจ.อสมท ได้คะแนน ITA ระดับ A
งบประมาณ งบประมาณ ตามคาดหมาย
หน่วยงานรัฐ (ITA)
88.83 83 คะแนน)
โครงการปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ /คู่มอื
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี อนุมตั ิ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ปฏิบตั ิภารกิจตามแนวทางการกากับ คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี บมจ.อสมท งบประมาณ งบประมาณ
ดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย กฏ
ปรับปรุง ปี 2564
ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม
(Compliance Manual) หรือมีค่มู ือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อเสนอแนะ
-

ปรับปรุงตามแนวทางที่ ปปช
แนะนา เพื่อเพิม่ คะแนน ให้เป็ น
ระดับ AA
-

7

ที่
17

18

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
โครงการทบทวน ปรับปรุง แนวทาง
ปฏิบตั ิหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
โครงการให้ความรูค้ วามเข้าใจกับ
พนักงานทุกระดับในการประเมิน
ITA

19

โครงการจัดทาแผนการประเมิน
ความเสี่ยงต่อทุจริต

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปั ญหาอุปสรรค
ศึกษา และทบทวน นโยบายต่อต้านคอร์
ไม่ใช้
ไม่ใช้
รัปชัน และดาเนินการยกร่าง นโยบาย
งบประมาณ งบประมาณ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน ฉบับปรับปรุง เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท
พิจารณา
การจัดทาข้อมูลให้ความรูเ้ รื่องการประเมิน 10000 บ
ไม่ใช้
ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้
ITA ส่งทาง mail all staff และไลน์กลุ่ม
งบประมาณ การประเมิน ITA ไม่เป็ นตาม
ของพนักงาน
เป้าหมาย
ทาการประเมินความเสี่ยงทุจริตในองค์กร
ไม่ใช้
ไม่ใช้
โดยมีการดาเนินการแล้ว ฝ่ ายบริหารความ งบประมาณ งบประมาณ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ได้จดั ทาประเด็น
ความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันของ บมจ.อสมท
ประจาปี 2564 เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน ITA ปี 2564

ข้อเสนอแนะ
ควรทบทวนทุกปี และปรับปรุง
แนวปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน

ควรเชิญวิทยากร มาอบรมเป็ น
การเฉพาะ
-

8

ที่
19

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
โครงการจัดทาแผนการประเมิน
ความเสี่ยงต่อทุจริต

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปั ญหาอุปสรรค
ทาการประเมินความเสี่ยงทุจริตในองค์กร
ไม่ใช้
ไม่ใช้
โดยมีการดาเนินการแล้ว ฝ่ ายบริหารความ งบประมาณ งบประมาณ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ได้จดั ทาประเด็น
ความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันของ บมจ.อสมท
ประจาปี 2564 เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการ
ประเมิน ITA ปี 2564
แนวทางที่ 5 : การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้ องกันและเฝ้ าระวังทุจริต
20 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล /ปชส.
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผ่าน
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ข่าวสารด้านการป้องกันทุจริตและ
สื่อในเครือข่าย บมจ.อสมท ดังนี.้ งบประมาณ งบประมาณ
ประพฤติมิชอบผ่านสื่อ ของ
- สื่อโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD
บมจ. อสมท
หมายเลข 30
(กลุ่มเป้าหมาย :ประชาชนทั่วไป)
-สื่อวิทยุ บมจ.อสมท (62 สถานี ทั่ว
ประเทศ )
-สื่อสังคมออนไลน์ ของ บมจ. อสมท เช่น
facebook : สานักข่าวไทย

ข้อเสนอแนะ
-

-

9

ที่
21

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
กิจกรรม CSR ต้านทุจริต
วันต่อต้านคอร์รปั ชั่น 6 ก.ย. 2564
วันต่อต้านคอรับชั่นสากล 9 ธ.ค.
2564

22

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการทุจริต (30คน)

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปั ญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-วันที่ 6 ก.ย.64 กิจกรรม “คบเด็กสร้าง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ชาติ “ให้พนักงานมีสว่ นร่วมและแชร์
งบประมาณ งบประมาณ
กิจกรรมจากเพจ องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชั่น
-วันที่ 9 ธ.ค.64 บมจ. อสมท ร่วมแสดง
พลังต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตทั่วประเทศ จัด
โดยสานักงาน ป.ป.ช. ในรูปแบบออนไลน์
ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต" และส่งสัญญาณภาพ
ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้อง MCOT
ACADEMY ชัน
้ 6 อาคารปฏิบตั กิ ารฯ
บมจ. อสมท
กิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์รว่ มกันที่จะ
30000 บ
ไม่ใช้
เป็ นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วน ควรเพิม่ การรับรูแ้ ละการมีส่วน
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็ น “องค์กร
งบประมาณ ร่วมของพนักงานใน
ร่วมกับพนักงานในส่วนภูมิภาค
คุณธรรม” ซึง่ บริหาร และพนักงาน ของแต่
ส่วนกลาง
ให้มากขึน้
ละสาย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ท่จี ะ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็ นองค์กร
คุณธรรม (พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา )
ทีม่ า : ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท ( ศปท.บมจ.อสมท)

