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รายงานผลการดาเนินการตามป้ องกันการทุจริต บมจ.อสมท ปี 2565
ไตรมาสที่ 1/2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)

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

2

รายงานผลการดาเนินการตามป้ องกันการทุจริต บมจ.อสมท ปี 2565
ไตรมาสที่ 1/2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
แนวทางที่ 1 :การเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้ องกันการทุจริต
1
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ ดาเนินการแล้ว
แก่พนักงาน เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ สื่อประชาสัมพันธ์ ของ ศปท.บมจ.อสมท
ระเบียบ ต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต Act MCOT News ส่งให้พนักงานทาง Email 2 ครัง้ (ก.พ.65 : No gift Policy มี.ค.
(12 ครัง้ )
65 : การรักษาความลับชองบริษทั )
ดาเนินการแล้ว
2
การอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
1.ครัง้ ที่ 1 วันที่ 24 มี.ค.65 เรื่อง การประเมิน
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงด้านทุจริต และจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิทยากร จาก
โดยวิทยากรภายใน และภายนอก
สานักงาน ป.ป.ช.
องค์กร (4 ครัง้ ) เช่น
2.ครัง้ ที่ 2 วันที่ 1เม.ย.65 บรรยายให้ความรู ้
•
การให้ความรูเ้ รื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พนักงานใหม่ของ บมจ.อสมท เกี่ยวกับเรื่อง
มาตรฐานจริยธรรม นโยบายต่อต้านคอร์รปั
ของหน่วยงานภาครัฐ
•
การแยกแยะผลประโยชน์ ชัน และนโยบาย No gift Policy โดย ผจก.
ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

งบประมาณ

ค่าใช้จ่าย ปั ญหาอุปสรรค

ไม่ใช้
งบประมาณ

30000 บาท

ไม่มี /เป็ นไปตามแผน

2400
บาท

ไม่มี /เป็ นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

3

ที่
3

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
จัดให้บคุ ลากรของ บมจ.อสมท เข้า
ร่วมการอบรม สัมมนา เสริมสร้าง
องค์ความรูด้ า้ นการป้องกันการทุจริต
กับหน่วยงานภายนอก

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
ดาเนินการแล้ว : เจ้าหน้าที่ ศปท บมจ. 30000 บาท อสมท และ คณะทางาน CAC เข้าร่วม
อบรม จานวน 4 ครัง้ (ไม่มีคา่ ใช้จ่าย)
1.สัมมนาวิชา ฬ .จุฬา นิติมต
ิ ิ “กฎหมาย
การต่อต้านการให้สินบนข้ามชาติท่ี
เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากมุมมองรัฐ
และเอกชน เมื่อ 21 ม.ค.65
2.คณะทางาน CAC เข้าร่วมสัมมนา Road
to Certify 1/2565 วันที่ 27 ม.ค.65
คณะทางาน CAC เข้าร่วมสัมมนา Road
to Certify หัวข้อ “สร้างภูมิคม
ุ้ กันคอร์รปั
ชันอย่างไร เพื่อลดต้นทุน และสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ “ วันที่ 24 ก.พ.65
4. บุคลากรส่วนกากับ ฯ อบรมการใช้งาน
ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กับศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 รุน่ ที่
4 โดยสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี วันที่
10 มี.ค.65

ปั ญหาอุปสรรค
ไม่มี /เป็ นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

4

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
แนวทางที่ 2 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
4
กิจกรรมสร้างเครือข่ายต่อต้านทุจริต อยู่ระหว่างดาเนินการ
คณะกรรมการศปท.บมจ.อสมท คราว
ในองค์กร โดยให้แต่ละฝ่ ายส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเครือข่ายต้านทุจริต ประชุมครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อ 29 มี.ค.65
เห็นชอบแนวทางให้แต่ละฝ่ ายส่งตัวแทน
และเข้าร่วมอบรม รวมทัง้ ร่วม
กิจกรรมต่อต้านคอร์รปั ชันขององค์กร เข้าร่วมในลักษณะเดียวกับ Risk officer
5

6

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินาการภาครัฐ
( ITA)
การเป็ นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
ทุจริตภาคเอกชนไทย (CAC)

งบประมาณ ค่าใช้จ่าย

ปั ญหาอุปสรรค

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่มี /เป็ นไปตามแผน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
เป็ นไปตามตามปฏิทินการประเมินของ
สานักงาน ป.ป.ช.
อยู่ระหว่างดาเนินการ :
เป็ นไปตามแผน โดยได้มกี ารแต่งตัง้
คณะทางาน CAC และคณะทางานได้เริ่ม
ดาเนินการแล้ว

49000
บาท
10000

ไม่ได้เตรียมงบประมาณใน
การจัดทา website ส่งผลให้
ต้องใช้งบกรณีจาเป็ นเร่งด่วน
ปรับเลื่อนเป้าหมายการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จาก
มิ.ย.65 เป็ น ก.ย.65
เนื่องจาก ไตรมาส1 ต้อง
ประเมิน ITA และ องค์กร
คุณธรรม ให้แล้วเสร็จก่อน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการทบทวน นโยบาย และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมชิ อบ และ
คอร์รปั ชัน เป็ นประจาทุกปี

5

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
แนวทางที่ 3 : การแสดงเจตจานงในการบริหารด้วยความสุจริต
7
กิจกรรมผูบ้ ริหารระดับสูงประกาศ ดาเนินการแล้ว
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เปิ ดสปอตวิทยุ “บมจ.อสมท ประกาศ
เจตจานงสุจริตในการบริหารจัดการ”ทาง
ทุกรูปแบบ ( 1 ครัง้ /ปี )
สถานีวิทยุเครือข่าย บมจ.อสมท ทั่ว
ประเทศ จานวน 3705 ครัง้
8
กิจกรรมสื่อสารนโยบาย ต่อต้านการ ดาเนินการแล้ว
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู ้ พนักงาน
ทุจริตต่างๆ
เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตผ่าน
(4 ครัง้ /ปี ) เช่น
•
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน Act MCOT News และ FB : Share
•
การประเมินคุณธรรม และ with Hr MCOT และ สื่อสารนโยบายต่อ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่าน
www.mcot.net และ FB :PR MCOT
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
รวมทัง้ สื่ออื่นๆของ บมจ.อสมท
•
การเป็ นสมาชิกแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปั ชันภาคเอกชนไทย
•
No Gift Policy

•

ม.ค.65 : นโยบาย No Gift
Policy

•

มี.ค.-พ.ค.65 การประเมิน ITA

งบประมาณ ค่าใช้จ่าย

ปั ญหาอุปสรรค

ไม่ใช้
งบประมาณ

การนับจานวนสปอตวิทยุ
ของสถานีวิทยุภมู ิภาค เป็ น
การสุ่มนับ จึงไม่ใช่ขอ้ มูล
ทัง้ หมด

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่มี /เป็ นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

6

ที่
9

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
โครงการศึกษา และปรับปรุงแนว
ปฏิบตั ิ /คู่มือปฏิบตั ิภารกิจตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
ดาเนินการแล้ว
ไม่ใช้
-ทบทวน และปรับปรุง “ นโยบายต่อต้าน งบประมาณ
คอร์รปั ชัน “ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะทางาน CAC แล้ว และอยู่ในขัน้ ตอน
การนาเสนอคณะกรรมการกากับดูแล
และคณะกรรมการ บมจ.อสมท พิจารณา
ในลาดับต่อไป คาดว่าจะประกาศใช้ใน
ไตรมาสที่ 2/2565

แนวทางที่ 4 : การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
10 โครงการจัดทาแผนการประเมิน
ศปท .ร่วมกับ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
จัดทาแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต คอร์รปั ชัน ประจาปี 2565 ตาม
เกณฑ์ ITA และ CAC

ไม่ใช้
งบประมาณ

ปั ญหาอุปสรรค
ไม่มี /เป็ นไปตามแผน

ไม่มี /เป็ นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

7

ที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม
ผลการดาเนินการ
แนวทางที่ 5 : การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้ องกันและเฝ้ าระวังการทุจริต
ดาเนินการแล้ว
11 กิจกรรมเผยแพร่ /ปชส ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริต -เปิ ดสปอตรณรงค์ต่อต้านคอร์รปั ชัน
และประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางสื่อ จานวน 3 เวอร์ชนั ออกอากาศทางสถานี
วิทยุเครือข่าย บมจ.อสมท (มค-มีค65)
ของ บมจ.อสมท
ตัวชีว้ ดั คือ แผนประชาสัมพันธ์ผา่ น จานวน 2590 ครัง้
12

งบประมาณ ค่าใช้จ่าย

ปั ญหาอุปสรรค

ไม่ใช้
งบประมาณ

การนับจานวนสปอตวิทยุ
ของสถานีวิทยุภมู ิภาค เป็ น
การสุ่มนับ จึงไม่ใช่ขอ้ มูล
ทัง้ หมด

สื่อในเครือข่าย บมจ.อสมท
ดาเนินการแล้ว
ศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ น
ไม่ใช้
49000
• ศึกษาระบบการจัดการเรื่องร้อง งบประมาณ
ประสบการณ์กบั หน่วยงานที่มีระบบ
ราวร้องทุกข์ออนไลน์ กับศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนที่ดี ( Best
Practice)
รับเรื่องร้องทุกข์ สานัก
-เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหาร
นายกรัฐมนตรี วันที่ 10 มี.ค.65
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
• ประสานงานสานักเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ
สารสนเทศ ในการปรับปรุง
-ตัวชีว้ ดั คือ คู่มือการบริหารจัดการ
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
เรื่องร้องเรียน
ประพฤติมิชอบออนไลน์ ผ่าน
ทาง www.mcot.net

ปรับแผนเป็ นการจัดจ้างทา
website (ITA /Q&A/ช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะ

8

ที่
13

14

ชื่อโครงการ /กิจกรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
และบุคคลภายนอกรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงช่องทางการร้องเรียน
หรือ แจ้งเบาะแส เมื่อพบการทุจริต
หรือ ประพฤติมิชอบ
(12 ครัง้ / ปี )
การจัดทาฐานข้อมูลทุจริต และ
รายงานสถิติการทุจริตประจาปี (ปี
ละ 1 ครัง้

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
ดาเนินการแล้ว
ไม่ใช้
ปชส.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน สาหรับ งบประมาณ
บุคคลภายในผ่าน Act MCOT News
จานวน 2 ครัง้ (ก.พ.65 /มี.ค.65)

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ไม่ใช้
-ร่วมกับสานักทรัพยากรมนุษย์ รวบรวม งบประมาณ
ข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลทุจริต บมจ.
อสมท และได้จดั ทารายงานสถิตกิ าร
ทุจริต ประจาปี 2564 (ม.ค.65)
-รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่
15 มี.ค.65

ปั ญหาอุปสรรค
เนื่องจาก “นโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชัน “ ฉบับปรับปรุง
ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการอนุมตั ิ
จึงยังไม่สามารถ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียด
และ แนวปฏิบตั ิได้
ไม่มี /เป็ นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ
ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเตรียมแผนการสื่อสาร
ให้พนักงานและ
บุคคลภายนอกทราบ

ประเมินผล และปรับปรุงในไตร
มาสที่ 4/2565

ที่มา : ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท.บมจ.อสมท)
25 เมษายน 2565

