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รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกนัการทุจริต บมจ.อสมท ประจ าปี 2564                                                                                                

ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แนวทางที ่1 :การเสริมสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต 

1 ขยายผลองคค์วามรูเ้รื่องการคดิ
แยกแยะผลประโยชนท์บัซอ้น 

- อบรมผ่านระบบ Zoom เรื่องการขดักนั
ระหว่างผลประโยชนส่์วนตนและ
ผลประโยชนส่์วนรวม โดยใชห้ลกัพืน้ฐาน
คณุธรรม (30 พ.ย.64) 
- เผยแพรส่ื่อประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรูเ้รื่อง
การขดักนัแห่งผลประโยชน ์จ านวน 4 ชิน้ 
ทาง FB:Share with hr MCOT และ E-

mail all staff 

100000 บ 2400 บาท ผูเ้ขา้รว่มอบรมนอ้ยกวา่       
ที่คาดหมาย เนื่องจากเป็น
การประชาสมัพนัธใ์หผู้ส้นใจ
เขา้รว่มอบรม กระชัน้ชิด
เกินไป 

ควรก าหนดใหแ้ต่ละฝ่ายสง่
บคุลากรมาเขา้รว่มอบรม  

2 จดัส่งบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัธรรมาภิ
บาล อบรมกบัหน่วยงานภายนอก 

อบรม จ านวน 2 ครัง้ (on Line) 30000 
บาท 

- - 

3 จดัส่งบคุลากรของ ศปท.บมจ.อสมท 
สมัมนาดา้นทจุรติกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

อบรมสมัมนา จ านวน 7 ครัง้  
(On Line) 

27000 
บาท 

- เห็นควรขยายผลไปสู่พนกังาน  
โดยเนน้พนกังานท่ีเพิง่เขา้
ท างาน บมจ.อสมท จะตอ้ง
อบรมดา้นการป้องกนัทจุรติ 
อย่างนอ้ย 1 ครัง้/ปี 
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4 ประชาสมัพนัธ ์ช่องทางการรอ้งเรียน 
วิธีการรอ้งเรียน มาตรการคุม้ครองผู้
รอ้งเรียน 

ประชาสมัพนัธช์อ่งทางรอ้งเรียน 

พนกังาน/ลกูจา้ง : ปชส ทาง E-mail all 

staff และ Facebook กลุ่มปิด(เฉพาะ
พนกังาน)  
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอก และประชาชน
ทั่วไป :  
Facebook : Pr MCOT 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

พนกังาน/ลกูจา้ง ยงัไม่เขา้ใจ
หนา้ที่การแจง้เบาะแสทจุรติ 
และยงัไม่เชื่อมั่นในระบบการ
รอ้งเรียน  

จึงควรปรบัปรุงกระบวนการ
รอ้งเรียน ทัง้ระบบใหม้ี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มการ
ประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้ 

5 ประกาศนโยบายแนวทางสนบัสนนุ
ใหม้ีการแจง้เบาะแสทจุรติ (Whistle 

Browe) 

ไม่เป็นไปตามแผน  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

เนื่องจากอยู่ในขัน้ตอนการ
ปรบัปรุง “นโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนั “ และแนวปฏิบตัิ
ในการแจง้เบาะแสทจุรติ  

จดัท าแผนประชาสมัพนัธท์ัง้
ภายในและภายนอก หลงัจาก
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั ฉบบั
ใหม่ประกาศใชอ้ยา่งเป็น
ทางการ 

6 ศกึษาดงูานแลกเปล่ียน
ประสบการณก์บัหน่วยงานท่ีมีระบบ
รอ้งเรียนท่ีดี (Best Practice) 

ไม่เป็นไปตามแผน ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

เนื่องจากสถานการณโ์ควิด 
จึงงดการศกึษาดงูาน
หน่วยงานภายนอก 

ปรบัแผนเป็นการปรบัปรุง
ช่องทาง และกระบวนการ
รอ้งเรียน ทัง้ระบบใหม้ี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เกณฑ ์“การจดัการขอ้รอ้งเรยีน” 
ตามระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ  

7 เพิ่มช่องทางการรอ้งเรียน/แจง้
เบาะแส เพื่อใหเ้ขา้ถงึไดง้า่ยและ
สะดวกมากยิ่งขึน้ 

ศปท บมจ.อสมท ไดจ้ดัประชมุหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อปรบัปรุงช่องทาง และ
กระบวนการรอ้งเรยีนทัง้ระบบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ช่องทางการรอ้งเรยีนที่มาก
เกินไป ก่อใหเ้กิดความสบัสน 
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แนวทางที ่2 :การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต 
8 จดัท าส่ือเผยแพรค่วามผิดและ

บทลงโทษ ในรูปแบบ Case study 
จดัท าและเผยแพรผ่่าน E-mail all staff 

จ านวน 10 เคส (Act MCOT News) 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
การเผยแพรไ่ม่สม ่าเสมอ  ปรบัปรุง Act MCOT News 

ใหเ้ป็นนิตยสารออนไลน ์
ส าหรบัเผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบั
การป้องกนัการทจุรติประพฤติ
มิชอบ และ เรื่องคณุธรรม 
จรยิธรรม โดยก าหนดวนั
เผยแพรท่ี่ชดัเจน 

9 โครงการพนกังานดีเด่น /ประกาศยก
ย่องชมเชยพนกังานท่ีปฏิบตัิงานดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุรติ 

มอบรางวลัพนกังานดเีด่น เมื่อวนัท่ี 9 
เม.ย.64 

30000 บ. 30000 บ เกณฑก์ารคดัเลือกพนกังาน
ดีเด่น ยงัไม่ครอบคลมุเรื่อง
มาตรฐานจรยิธรรม 

เพิ่มเกณฑก์ารคดัเลือก
พนกังานดีเด่น ใหค้รอบคลมุ
มาตรฐานจรยิธรรม 

10 กิจกรรมส่งเสรมิใหพ้นกังานปฏิบตัิ
ตามแนวทางคา่นิยมองคก์ร เรื่อง
ความโปรง่ใส และมวีินยั 

กิจกรรมออนไลน ์ผ่าน FB : Share with 

HR MCOT เรื่อง วินยั กบัการ WFH 

เทคนิคการท างาน WFH ใหไ้ดง้าน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กิจกรรมไดร้บัความสนใจ
นอ้ย 

ปรบัปรุงรูปแบบกิจกรรมให้
น่าสนใจยิง่ขึน้ 
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

11 สรา้งเครือขา่ยต่อตา้นทจุรติใน
องคก์ร 

เนื่องจากสถานการณโ์ควิด ท า จงึปรบั
เปล่ียนเป็นกจิกรรมออนไลนใ์หค้วามรูแ้ละ
เชิญชวนใหพ้นกังาน ที่มีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป 
รว่มประเมินคณุธรรม และความโปรง่ใสใน
การด าเนินงาน (ITA)ออนไลน ์ในส่วนของ    
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายใน  (IIT)รอ้ยละ  
21.83 ของพนกังานทัง้หมด  โดยไดค้ะแนน 
72.54 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

การสรา้งเครือขา่ย
ต่อตา้นทจุรติ ยงัไมเ่ป็น
รูปธรรมที่ชดัเจน 

เห็นควรใหแ้ต่ละหน่วยงาน ส่ง
ผูแ้ทน เพื่อเขา้รว่มเครือข่าย 
และเป็นตวัแทนในการสรา้ง
ความเขา้ใจเรื่องการป้องกนัการ
ทจุรติประพฤตมิิชอบ ลกัษณะ
เดียวกบั Risk officer หรือ 
ผูแ้ทนหน่วยงานในระบบ VOC 

แนวทางที ่3 : การแสดงเจตจ านงคใ์นการบริหารด้วยความสุจริต 
12 กิจกรรมผูบ้รหิารระดบัสงูส่ือสาร

เจตนารมณใ์นการต่อตา้นการทจุรติ
ทกุรูปแบบ 

นายสิโรตม ์รตันามหทัธนะ กรรมการ และ
รกัษาการในต าแหน่ง กรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ บมจ.อสมท ประกาศเจตจ านงสจุรติ
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 1 ม.ค.64 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

12 กิจกรรมประกาศนโยบาย สนบัสนนุ
ใหป้ฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรม (ปย.
ทบัซอ้น /ต่อตา้นการใหสิ้นบน/no 

gift policy) 

รก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท ประกาศนโยบาย 
No Gift Policy ขอความรว่มมือผูบ้รหิาร 
พนกังาน งดรบัของขวญั และประโยชนอ์ื่นใด
จากลกูคา้ /คู่คา้ /หน่วยงานต่างๆ  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

เนื่องจากสถานการณ์
โควิด พนกังาน WFH 

50-100% ส่งผลต่อการ
รบัรูข้องพนกังาน 

ควรประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้ 
โดยเฉพาะเรื่อง สินบน และ
นโยบาย No gift Policy ให้
พนกังานใหท้ราบ โดยเฉพาะ
หน่วยงานหารายได ้
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

13 กิจกรรมส่ือสารนโยบายต่อตา้นการ
ทจุรติขององคก์รกบัผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสีย 

ประกาศนโยบายต่อตา้นทจุรติ และ
เจตจ านงสจุรติของ บมจ.  อสมท ใน
รูปแบบสปอตวิทย ุผ่านทางสถานีวิทย ุ
เครือข่าย บมจ. อสมท ( สปอต Public 

service) ผ่านทางสถานีวิทย ุFM 100.5 
MHz และสถานวีิทยภุมูิภาค 53 สถานี   
และประชาสมัพนัธผ่์านทางส่ือสงัคม
ออนไลน ์เช่น Facebook : Pr MCOT 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

15 การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานรฐั (ITA) 

ด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

บมจ.อสมท ไดค้ะแนน ITA ระดบั A 

88.83 83 คะแนน) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

คะแนนการประเมินไม่เป็นไป
ตามคาดหมาย 

ปรบัปรุงตามแนวทางที่ ปปช 
แนะน า เพื่อเพิม่คะแนน ใหเ้ป็น
ระดบั AA 

16 โครงการปรบัปรุงแนวปฏิบตัิ /คู่มอื
ปฏิบตัิภารกิจตามแนวทางการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี กฎหมาย กฏ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรยิธรรม 
(Compliance Manual) หรือมคีู่มือ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี อนมุตัิ
คู่มือการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี บมจ.อสมท 
ปรบัปรุง ปี 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

17 โครงการทบทวน ปรบัปรุง  แนวทาง 
ปฏิบตัิหลกัเกณฑ ์กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์

ศกึษา และทบทวน นโยบายต่อตา้นคอร์
รปัชนั และด าเนินการยกรา่ง นโยบาย
ต่อตา้นคอรร์ปัชนั ฉบบัปรบัปรุง เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท 
พิจารณา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ควรทบทวนทกุปี  และปรบัปรุง
แนวปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

18 โครงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบั
พนกังานทกุระดบัในการประเมิน 
ITA 

การจดัท าขอ้มลูใหค้วามรูเ้รื่องการประเมิน 
ITA ส่งทาง mail all staff และไลนก์ลุ่ม
ของพนกังาน 

10000 บ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ขอ้มลูยงัไมเ่พียงพอ ส่งผลให้
การประเมิน ITA ไม่เป็นตาม

เป้าหมาย 

ควรเชิญวิทยากร มาอบรมเป็น
การเฉพาะ 

19 โครงการจดัท าแผนการประเมิน
ความเส่ียงต่อทจุรติ 

ท าการประเมินความเส่ียงทจุรติในองคก์ร 
โดยมีการด าเนินการแลว้ ฝ่ายบรหิารความ
เส่ียงและควบคมุภายใน ไดจ้ดัท าประเด็น
ความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัของ บมจ.อสมท 
ประจ าปี 2564 เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการ
ประเมิน ITA ปี 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

19 โครงการจดัท าแผนการประเมิน
ความเส่ียงต่อทจุรติ 

ท าการประเมินความเส่ียงทจุรติในองคก์ร 
โดยมีการด าเนินการแลว้ ฝ่ายบรหิารความ
เส่ียงและควบคมุภายใน ไดจ้ดัท าประเด็น
ความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัของ บมจ.อสมท 
ประจ าปี 2564 เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัการ
ประเมิน ITA ปี 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

แนวทางที ่5 : การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังทุจริต 
20 กิจกรรมเผยแพรข่อ้มลู /ปชส.

ข่าวสารดา้นการป้องกนัทจุรติและ
ประพฤติมิชอบผ่านส่ือ ของ  
บมจ.  อสมท 

 (กลุ่มเปา้หมาย :ประชาชนทั่วไป) 

ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่่าวสาร ผ่าน
ส่ือในเครือขา่ย บมจ.อสมท ดงันี.้- 
- ส่ือโทรทศัน ์ช่อง 9 MCOT HD 

หมายเลข 30  
-ส่ือวิทย ุบมจ.อสมท (62 สถานี ทั่ว
ประเทศ )  
-ส่ือสงัคมออนไลน ์ของ บมจ.  อสมท เช่น 
facebook : ส านกัข่าวไทย   
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

21 กิจกรรม CSR ตา้นทจุรติ  
วนัต่อตา้นคอรร์ปัชั่น  6 ก.ย. 2564 

วนัต่อตา้นคอรบัชั่นสากล 9 ธ.ค.
2564 

-วนัท่ี  6 ก.ย.64  กจิกรรม “คบเด็กสรา้ง
ชาติ “ใหพ้นกังานมีส่วนรว่มและแชร์
กิจกรรมจากเพจ องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

-วนัท่ี 9 ธ.ค.64 บมจ. อสมท รว่มแสดง
พลงัต่อตา้นการทจุรติ รว่มกบัภาคี
เครือข่ายต่อตา้นการทจุรติทั่วประเทศ จดั
โดยส านกังาน ป.ป.ช. ในรูปแบบออนไลน ์
ภายใตแ้นวคดิ "Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทจุรติ"  และส่งสญัญาณภาพ
ผ่านระบบ ZOOM ณ หอ้ง MCOT 

ACADEMY ชัน้ 6 อาคารปฏิบตักิารฯ 
บมจ. อสมท 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

22 โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ
พนกังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนัการทจุรติ (30คน) 

กิจกรรมประกาศ เจตนารมณร์ว่มกนัท่ีจะ
ขบัเคล่ือนหน่วยงานใหเ้ป็น “องคก์ร
คณุธรรม” ซึง่บรหิาร และพนกังาน ของแต่
ละสาย รว่มกนัประกาศเจตนารมณท์ี่จะ
ขบัเคล่ือนหน่วยงานใหเ้ป็นองคก์ร
คณุธรรม (พอเพยีง วินยั สจุรติ จติอาสา ) 

30000 บ ไม่ใช้
งบประมาณ 

เป็นกิจกรรมที่เนน้การมีส่วน
รว่มของพนกังานใน
ส่วนกลาง  

ควรเพิม่การรบัรูแ้ละการมีส่วน
รว่มกบัพนกังานในส่วนภมูิภาค
ใหม้ากขึน้ 

ทีม่า : ศนูยป์ฏิบตัิการต่อตา้นการทจุรติ บมจ.อสมท ( ศปท.บมจ.อสมท)  


