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รายงานผลการด าเนินการตามป้องกันการทุจริต บมจ.อสมท ปี 2565                                

ไตรมาสที ่1/2565  (มกราคม – มีนาคม 2565)  

 

 

 

โดย ศนูยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทจุริต บมจ.อสมท (ศปท.บมจ.อสมท) 
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  รายงานผลการด าเนินการตามป้องกนัการทุจริต บมจ.อสมท ปี 2565                                

ไตรมาสที ่1/2565  (มกราคม – มีนาคม 2565)  

 

ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แนวทางที ่1 :การเสริมสร้างองคค์วามรู้เร่ืองการป้องกนัการทุจริต 

1 การผลิตสื่อประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู ้
แก่พนกังาน เก่ียวกบั กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ต่างๆ เพื่อป้องกนัการทจุรติ 
(12 ครัง้) 

ด าเนินการแล้ว 

ส่ือประชาสมัพนัธ ์ของ ศปท.บมจ.อสมท  
Act MCOT News ส่งใหพ้นกังานทาง    E-

mail 2 ครัง้  (ก.พ.65 : No gift Policy มี.ค.
65 : การรกัษาความลบัชองบรษิทั) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 ไม่มี /เป็นไปตามแผน  

2 การอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน 
เก่ียวกบั กฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อลด
ความเส่ียงดา้นทจุรติ และจรยิธรรม 
โดยวิทยากรภายใน และภายนอก
องคก์ร  (4 ครัง้ ) เช่น 

• การใหค้วามรูเ้รื่องการ
ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส
ของหน่วยงานภาครฐั 

• การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม 

ด าเนินการแล้ว 

1.ครัง้ที่ 1 วนัท่ี 24 มี.ค.65 เรื่อง การประเมิน
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั โดยวิทยากร จาก 
ส านกังาน ป.ป.ช. 
2.ครัง้ที่ 2 วนัท่ี 1เม.ย.65 บรรยายใหค้วามรู ้
พนกังานใหม่ของ บมจ.อสมท เก่ียวกบัเรื่อง
มาตรฐานจรยิธรรม นโยบายต่อตา้นคอรร์ปั
ชนั และนโยบาย No gift Policy โดย ผจก.
ส่วนก ากบัและดแูลธรรมาภิบาลองคก์ร 

30000 บาท 2400 
บาท 

ไม่มี /เป็นไปตามแผน  
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 จดัใหบ้คุลากรของ บมจ.อสมท เขา้
รว่มการอบรม สมัมนา เสรมิสรา้ง
องคค์วามรูด้า้นการป้องกนัการทจุรติ 
กบัหน่วยงานภายนอก 

ด าเนินการแล้ว : เจา้หนา้ที่ ศปท บมจ. 
อสมท และ คณะท างาน CAC เขา้รว่ม
อบรม จ านวน 4 ครัง้ (ไมม่ีคา่ใชจ้่าย) 
1.สมัมนาวิชา ฬ .จฬุา นิติมติิ “กฎหมาย
การต่อตา้นการใหสิ้นบนขา้มชาติที่
เก่ียวขอ้งกบัประเทศไทยจากมมุมองรฐั
และเอกชน เมื่อ 21 ม.ค.65  

2.คณะท างาน CAC เขา้รว่มสมัมนา Road 

to Certify 1/2565 วนัท่ี 27 ม.ค.65  

คณะท างาน CAC เขา้รว่มสมัมนา Road 

to Certify หวัขอ้ “สรา้งภมูิคุม้กนัคอรร์ปั
ชนัอย่างไร เพื่อลดตน้ทนุ และสรา้งโอกาส
ทางธุรกจิ “ วนัท่ี 24 ก.พ.65  
4. บคุลากรส่วนก ากบั ฯ อบรมการใชง้าน
ระบบการจดัการเรื่องราวรอ้งทกุข ์กบัศนูย์
รบัเรื่องราวรอ้งทกุขข์องรฐับาล1111 รุน่ท่ี 
4 โดยส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี วนัท่ี 
10 มี.ค.65  
 

 

30000 บาท - ไม่มี /เป็นไปตามแผน  
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แนวทางที ่2 : การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต 
4 กิจกรรมสรา้งเครือข่ายต่อตา้นทจุรติ

ในองคก์ร โดยใหแ้ต่ละฝ่ายส่ง
ตวัแทนเขา้รว่มเครือข่ายตา้นทจุรติ 
และเขา้รว่มอบรม รวมทัง้รว่ม
กิจกรรมต่อตา้นคอรร์ปัชนัขององคก์ร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

คณะกรรมการศปท.บมจ.อสมท คราว
ประชมุครัง้ที่ 1/2565 เมื่อ 29 มี.ค.65 
เห็นชอบแนวทางใหแ้ต่ละฝ่ายส่งตวัแทน
เขา้รว่มในลกัษณะเดียวกบั Risk officer 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ไม่มี /เป็นไปตามแผน  

5 การประเมินคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินาการภาครฐั     
( ITA) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

เป็นไปตามตามปฏิทินการประเมนิของ
ส านกังาน ป.ป.ช. 

 49000 
บาท 

ไม่ไดเ้ตรียมงบประมาณใน
การจดัท า website ส่งผลให้
ตอ้งใชง้บกรณีจ าเป็นเรง่ดว่น 

 

6 การเป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้น
ทจุรติภาคเอกชนไทย (CAC) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ :  
เป็นไปตามแผน โดยไดม้กีารแต่งตัง้
คณะท างาน CAC และคณะท างานไดเ้ริ่ม
ด าเนินการแลว้ 

10000  ปรบัเลื่อนเป้าหมายการ
ด าเนินการแลว้เสรจ็ จาก 
มิ.ย.65 เป็น ก.ย.65 

เนื่องจาก ไตรมาส1 ตอ้ง
ประเมิน ITA และ องคก์ร
คณุธรรม ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน 
 
 
 
 
 
 

 

ควรมีการทบทวน นโยบาย และ 
แนวปฏิบตัิเก่ียวกบั การป้องกนั
การทจุรติ ประพฤติมชิอบ และ 
คอรร์ปัชนั เป็นประจ าทกุปี 
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แนวทางที ่3 : การแสดงเจตจ านงในการบริหารดว้ยความสุจริต 
7 กิจกรรมผูบ้รหิารระดบัสงูประกาศ

เจตนารมณใ์นการต่อตา้นการทจุรติ
ทกุรูปแบบ ( 1 ครัง้/ปี) 

ด าเนินการแล้ว 

เปิดสปอตวิทย ุ“บมจ.อสมท ประกาศ
เจตจ านงสจุรติในการบรหิารจดัการ”ทาง
สถานีวิทยเุครือขา่ย บมจ.อสมท ทั่ว
ประเทศ จ านวน 3705 ครัง้  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 การนบัจ านวนสปอตวิทย ุ
ของสถานวีิทยภุมูิภาค เป็น
การสุ่มนบั จึงไมใ่ชข่อ้มลู
ทัง้หมด 

 

8 กิจกรรมส่ือสารนโยบาย ต่อตา้นการ
ทจุรติต่างๆ  
(4 ครัง้ /ปี) เช่น 

• นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

• การประเมินคณุธรรม และ
ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั ( ITA) 

• การเป็นสมาชิกแนวรว่ม
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัภาคเอกชนไทย 

• No Gift Policy 

ด าเนินการแล้ว 

ประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรู ้พนกังาน 
เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นทจุรติผ่าน 
Act MCOT News และ FB : Share 

with Hr MCOT และ ส่ือสารนโยบายต่อ
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอก ผ่าน 
www.mcot.net และ FB :PR MCOT 

รวมทัง้ส่ืออื่นๆของ บมจ.อสมท 

        
• ม.ค.65 : นโยบาย No Gift 

Policy 

• มี.ค.-พ.ค.65 การประเมิน ITA 

 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ไม่มี /เป็นไปตามแผน  
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

9 โครงการศกึษา และปรบัปรุงแนว
ปฏิบตัิ /คู่มือปฏิบตัิภารกิจตามแนว
ทางการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
มาตรฐานจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ 

ด าเนินการแล้ว 

-ทบทวน และปรบัปรุง “ นโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนั “ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะท างาน CAC แลว้ และอยู่ในขัน้ตอน
การน าเสนอคณะกรรมการก ากบัดแูล 
และคณะกรรมการ บมจ.อสมท พิจารณา
ในล าดบัต่อไป คาดว่าจะประกาศใชใ้น
ไตรมาสที่ 2/2565 

 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ไม่มี /เป็นไปตามแผน  

แนวทางที ่4 : การยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 
10 โครงการจดัท าแผนการประเมิน

ความเส่ียงต่อการทจุรติ 

 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ศปท .รว่มกบั ฝ่ายบรหิารความเส่ียง 
จดัท าแผนการประเมินความเส่ียงต่อการ
ทจุรติ คอรร์ปัชนั ประจ าปี 2565 ตาม
เกณฑ ์ITA และ CAC 

 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ไม่มี /เป็นไปตามแผน  
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

แนวทางที ่5 : การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 
11 กิจกรรมเผยแพร ่/ปชส ขอ้มลู 

ข่าวสาร ดา้นการป้องกนัการทจุรติ 
และประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางส่ือ
ของ   บมจ.อสมท 

ตวัชีว้ดั คือ แผนประชาสมัพนัธผ่์าน
ส่ือในเครือขา่ย   บมจ.อสมท 

ด าเนินการแล้ว 

-เปิดสปอตรณรงคต์่อตา้นคอรร์ปัชนั 
จ านวน 3 เวอรช์นั ออกอากาศทางสถานี
วิทยเุครือข่าย บมจ.อสมท (มค-มีค65) 

จ านวน 2590 ครัง้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 การนบัจ านวนสปอตวิทย ุ
ของสถานวีิทยภุมูิภาค เป็น
การสุ่มนบั จึงไมใ่ชข่อ้มลู
ทัง้หมด 

 

12 ศกึษาดงูาน แลกเปล่ียน
ประสบการณก์บัหน่วยงานท่ีมีระบบ
รบัเรื่องรอ้งเรยีนที่ดี ( Best 

Practice)  

-เพื่อปรบัปรุงกระบวนการบรหิาร
จดัการเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

-ตวัชีว้ดั คือ คู่มือการบรหิารจดัการ
เรื่องรอ้งเรียน 

 

ด าเนินการแล้ว 

• ศกึษาระบบการจดัการเรื่องรอ้ง
ราวรอ้งทกุขอ์อนไลน ์ กบัศนูย์
รบัเรื่องรอ้งทกุข ์ส านกั
นายกรฐัมนตรี วนัท่ี 10 มี.ค.65 

• ประสานงานส านกัเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปรบัปรุง
ช่องทางการรอ้งเรยีนทจุรติ
ประพฤติมิชอบออนไลน ์ผ่าน
ทาง www.mcot.net 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

49000  ปรบัแผนเป็นการจดัจา้งท า 
website (ITA /Q&A/ช่อง
ทางการรบัเรื่องรอ้งเรียน
ทจุรติและประพฤตมิิชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม ผลการด าเนินการ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

13 กิจกรรมประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังาน
และบคุคลภายนอกรบัทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ถงึช่องทางการรอ้งเรยีน 
หรือ แจง้เบาะแส เมื่อพบการทจุรติ 
หรือ ประพฤติมิชอบ 

(12 ครัง้ / ปี) 

ด าเนินการแล้ว 
ปชส.ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียน ส าหรบั
บคุคลภายในผ่าน Act MCOT News 

จ านวน 2 ครัง้ (ก.พ.65 /มี.ค.65) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 เนื่องจาก “นโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนั “ ฉบบัปรบัปรุง 
ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการอนมุตัิ 
จึงยงัไม่สามารถ
ประชาสมัพนัธร์ายละเอียด 
และ แนวปฏิบตัิได ้

ประสานงานหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเตรียมแผนการสื่อสาร
ใหพ้นกังานและ
บคุคลภายนอกทราบ  

14 การจดัท าฐานขอ้มลูทจุรติ และ 
รายงานสถิติการทจุรติประจ าปี (ปี
ละ 1 ครัง้ 
 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-รว่มกบัส านกัทรพัยากรมนษุย ์รวบรวม
ขอ้มลูและจดัท าฐานขอ้มลูทจุรติ บมจ. 
อสมท และไดจ้ดัท ารายงานสถิตกิาร
ทจุรติ ประจ าปี 2564 (ม.ค.65)  
-รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ วนัท่ี 
15 มี.ค.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ไม่มี /เป็นไปตามแผน ประเมินผล และปรบัปรุงในไตร
มาสที่ 4/2565 

 

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

                                     25 เมษายน  2565 

 

 


