ผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2563

ผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น ประจาปี 2563
ภายหลังจากที่ บมจ.อสมท ได้มีการประเมิ นความเสี่ ยง และจัดทาแผนจัดการความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ประจาปี 2563 แล้ว บมจ.อสมท จึงได้มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ ยงฯ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาเสนอคณะทางานการควบคุมภายใน พิจารณา และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท เพื่อทราบ ทุกไตรมาส
เพื่อช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั คณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร ว่า บมจ.อสมท มีระบบการควบคุมภายในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เพียงพอ และมีประสิ ทธิ ภาพต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่ การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ทั้งนี้ สาหรับผลการดาเนิ นงานตามแผนจัดการความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ประจาปี 2563 งวด 3 เดื อน (มกราคม – มีนาคม) บมจ.อสมท จะได้นาเสนอคณะทางานการ
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางข้างท้าย
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ผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2563
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น ปี 2563
งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563)
การปรับปรุงการควบคุม

1 การส่งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ของบุคลากรภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ
1.1 จัดอบรม / ศึกษาดูงาน เพื่อเสริ มสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กับบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
1.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ และปลูกฝัง
จิตสานึกเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กร
1.3 สื่ อสารประชาสัมพันธ์เรื่ องการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และบทลงโทษ
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จัดการอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับหลักธรรมาภิบาล และ
การต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ในการทางาน
อย่างน้อยปี ละ 1 หลักสู ตร
 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้
และปลูกฝังจิตสานึกเรื่ อง
การต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กร
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 จัดทาบทความเพื่อ
เผยแพร่ ความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
 สัดส่ วนของผูท้ ี่เข้ารับการ
อบรม / พัฒนา มีผลการ
ประเมินหลังการอบรมฯ
ดีข้ ึนกว่าก่อนการอบรม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
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ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ได้จดั กิจกรรม ส่ งเสริ ม
ต่อต้านการทุจริ ต
ความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้าน
(ศปท.) ส่ วนกากับ
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และดูแลธรรมา
โดยได้มีการดาเนินการดังนี้
ภิบาลองค์กร
1. เตรี ยมประเมิน ITA ประจาปี 2563 โดยจัดกิจกรรม โครงการ
เครื อข่ายการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส  สานักทรัพยากร
มนุษย์ฯ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) บมจ.อสมท
 ทุกหน่วยงาน
2. จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงสุ จริ ตในการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล บมจ.อสมท ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2563
3. นาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ของ
บมจ.อสมท ประจาปี 2563 มาจัดทาสื่ อเพื่อเผยแพร่ ความผิด
และบทลงโทษในรู ปแบบกรณี ศึกษา ดาเนินการเผยแพร่ ขอ้ มูล
เกี่ยวกับ case study ที่ยตุ ิแล้ว เพื่อเป็ นอุทาหรณ์ / กฎหมายทีเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่ งเสริ มให้ความรู ้
ความเข้าใจแก่บุคลากรของ บมจ.อสมท ประจาเดือน มกราคม และ
กุมภาพันธ์ 2563
4. นาแผนปฏิบตั ิการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม ของ
บมจ.อสมท ประจาปี 2563 มาจัดทาสื่ อเพื่อเผยแพร่ กิจกรรม
ทาความดีของบุคลากรของ อสมท เพื่อเชิดชูคนดี ที่มีคุณธรรม
มีความสุ จริ ตและจิตอาสา ประจาเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์
2563



