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การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่น ประจาปี 2563
บมจ.อสมท มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ ยงด้านทุจริ ตทุกรู ปแบบ รวมทั้งความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interest) ซึ่ งถือเป็ น
การทุจริ ตรู ปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่นโดยละเมิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม ด้วยการใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสิ นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ นการให้ได้มา หรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ โดยได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ ยงฯ ตามกรอบมาตรฐาน COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่ งมีการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) ความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact)
และระดับความเสี่ ยง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ สู งมาก สู ง ปานกลาง และ ต่า รวมทั้ง ได้กาหนดแผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Profile) เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานได้เห็นภาพรวมการ
กระจายตัวของความเสี่ ยง สาหรับช่วยในการตัดสิ นใจว่า ปั จจัยความเสี่ ยงใดควรได้รับการจัดการก่อน – หลัง ตามระดับความรุ นแรงของปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ดังกล่าว
ทั้ง นี้ ได้ส รุ ป ข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ตหรื อ ผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อนที่ ส าคัญ ต่ อการด าเนิ นธุ ร กิ จ ของ
บมจ.อสมท ออกเป็ น 6 ประเด็นหลัก ตามตารางข้างท้าย ประกอบด้วย
1) ความเสี่ ยงจากกระบวนการออกอากาศวิทยุ
2) ความเสี่ ยงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์
3) ความเสี่ ยงจากกระบวนการออกอากาศโทรทัศน์
4) ความเสี่ ยงจากกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง
5) ความเสี่ ยงจากกระบวนการผลิตและจัดหารายการ
6) ความเสี่ ยงจากกระบวนการจัดผังรายการ
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รายงานการวิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงด้ านทุจริตคอร์ รัปชั่นของ บมจ.อสมท
ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
ออกอากาศ
วิทยุ

คาอธิบาย

เจ้ าหน้ าที่ด้านการผลิต
และออกอากาศ
รายการอาจรับสินบน
หรือผลประโยชน์อื่นใด
จากลูกค้ า เพื่อ
ออกอากาศสปอต
โฆษณา / พูด
ประชาสัมพันธ์เกิน
จานวนเวลาที่กาหนด
หรือนาโฆษณาที่ไม่ได้
ปรากฏในสัญญาขาย
โฆษณามาออกอากาศ

ระดับ
ความเสี่ยง

2x4
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

1. Operation Control :
 นาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการออกอากาศวิทยุ ซึง่ ได้ กาหนดการแบ่งแยกหน้ าที่
ระหว่าง ผู้ขาย / ผู้จดั ทาคิวโฆษณา / ผู้ควบคุมการออกอากาศ เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance)
 จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกอากาศของสานักวิทยุทงส่
ั ้ วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังสื
้ ่อสารแนวปฏิบตั ิฯ เพื่อให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ อง
ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
 จัดทา Flowchart ระบบงานขายโฆษณาวิทยุสว่ นกลาง และส่วนภูมิภาค โดยได้ กาหนด
จุดควบคุมเรื่องความครบถ้ วน ถูกต้ องของการออกอากาศ และสื่อสารแนวปฏิบตั ิให้ พนักงาน
ปฏิบตั ิตาม Flowchart ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2. Environmental Control :
 มีโครงสร้ างหน่วยงาน และอานาจหน้ าที่ที่มีการแบ่งแยกงานของฝ่ ายคลื่นวิทยุ และฝ่ าย
ออกอากาศวิทยุ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน
(Check & Balance) ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของ
หน่วยงาน พ.ศ.2562
 จัดทาระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้ วยข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท ด้ านความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า และคูแ่ ข่งทางการค้ า เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน
การบริหาร และการดาเนินธุรกิจมีความโปร่งใสเชื่อถือได้
 ทบทวนและประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
 กาหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื่อมัน่ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ให้ เกียรติซงึ่ กันและ
กัน เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ ถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการ
ดาเนินการ

1x4
(ต่า)

ความเสี่ยงที่ต้องปรั บปรุงเพิ่ม

-

ผู้รับผิดชอบ

-
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ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท
ที่ 1/2562 เรื่ อง เจตจานงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล)
 กาหนดแนวปฏิบตั ิและขัน้ ตอนดาเนินการ รวมทังแบบรายงานเกี
้
่ยวกับการให้ หรือ รับ
เงินสนับสนุนทรัพย์สนิ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
 กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้ อมทังแบบรายงาน
้
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ของ บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์รัปชัน่ ของโครงการ
CAC ซึง่ เป็ นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2558
 เผยแพร่สารจากกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าสูงเกินความเหมาะสมในช่วงเทศกาลปี ใหม่ หรือโอกาสอื่นใด และ
หนังสือเปิ ดผนึกแจ้ งคูค่ ้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ องงดการให้ กระเช้ าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พร้ อมทังให้
้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทารายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตาม
แบบฟอร์ มที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี
 จัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง บมจ.อสมท ซึง่ ได้ มีการกาหนดหลักการด้ าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกอย่
้
างเท่า
เทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
อย่างสม่าเสมอ
 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ และผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์ มการรายงานการมีสว่ นได้ เสียฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 จัดส่งบุคลากรไปอบรมทังภายในและภายนอก
้
รวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการ
ดาเนินการ

ความเสี่ยงที่ต้องปรั บปรุงเพิ่ม

ผู้รับผิดชอบ
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ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้ า
ร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ านโกง
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท
รวมทังวิ
้ นยั และการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชันที
้ ่ฝ่าฝื น / กระทาความผิด กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับที่กาหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ.2558
 จัดทาคาสัง่ ที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่ องร้ องเรียน ร้ องทุกข์ สืบสวนข้ อเท็จจริง
ตลอดจนให้ คาแนะนา สอดส่อง ให้ ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ ถกู กลัน่ แกล้ งหรือใช้ อานาจโดยไม่เป็ นธรรม
 จัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตังคณะกรรมการศู
้
นย์
ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทาหน้ าที่จดั ทาข้ อเสนอแนะ
แนวทางในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทังส่
้ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานภายนอก
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดาเนินการเรื่อง
ร้ องเรียน และคูม่ ือการจัดการเรื่องร้ องเรียน ข้ อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart
กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้ องเรียน และการแจ้ ง
เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถแสดง
ความเห็น และสามารถร้ องเรียน หรือแจ้ งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการ
กระทาใดๆ ที่เข้ าข่าย หรืออาจเข้ าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทาผิดกฎหมาย การรับ
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สินบน การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบายและคาสัง่ ต่าง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
3. Financial :
 มีสว่ นรายได้ สานักบัญชีและการเงิน ทาหน้ าที่ในการตรวจสอบหลักฐานการสัง่ ซื ้อ
(Order) และความครบถ้ วน ถูกต้ องของการออกอากาศก่อนการเรียกเก็บเงิน ตามระเบียบ บม
จ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
4. Monitoring Control :
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันอย่
้ าง
ใกล้ ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน
พ.ศ.2562
 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้ าทีป่ ระเมินความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และติดตามผลการดาเนินงานนาเสนอคณะทางานการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
 มีสานักตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี
และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท เป็ นประจาทุกเดือน
 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
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2. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
ตลาดและการ
ขายผลิตภัณฑ์
 การเสนอขาย
โฆษณาโทรทัศน์
และวิทยุ หรือ
โครงการพิเศษ
พร้ อมการจัด
กิจกรรม ให้ กบั
หน่วยงานภาครัฐ
/ เอกชน

เจ้ าหน้ าที่ขาย / ผู้มี
อานาจอนุมตั ิ อาจมี
การเสนอให้ ประโยชน์
อื่นใดแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ / เอกชน
เพื่อให้ ได้ ยอดขายตาม
เป้าหมายที่กาหนด
หรือหวังผลประโยชน์
ทางธุรกิจในอนาคต
และมีการให้
ผลตอบแทนกัน
ภายหลัง เช่น
- ให้ สว่ นลด / สิทธิ
พิเศษอื่น ๆ
แก่ลกู ค้ าเพื่อให้
ตัดสินใจเลือกซื ้อ
โครงการพิเศษ หรือ
โฆษณา ของ
บมจ.อสมท (การ
เสนอขายสื่อ
ทุกรูปแบบ พร้ อมจัด
กิจกรรม
แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน)

ระดับ
ความเสี่ยง

2x4
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

1. Operation Control :
1.1 การเสนอขายโฆษณา (Media)
 มีการจัดทา Flowchart ระบบงานรายได้ โฆษณาโทรทัศน์ และวิทยุสว่ นกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยได้ กาหนดจุดควบคุมที่สาคัญ และสื่อสารให้ พนักงานปฏิบตั ิตาม
Flowchart ดังกล่าว
 มีการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของสานักการขาย เพื่อให้ พนักงานใช้ เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิงาน
 มีการนาระบบสารสนเทศบริหารงานขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุ มาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานขายโฆษณา โดยมีการกาหนดการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างผู้จดั ทา/ผู้สอบทาน/ผู้อนุมตั ิ
และมีการแบ่งหน่วยงานระหว่างผู้ขายกับผู้จดั ทาคิวโฆษณาออกจากกัน ตลอดจนการกาหนด
สิทธิ์การ Authorized ตามลาดับการบังคับบัญชาของสายงาน
1.2 การเสนอขายโครงการ (Media & Non Media)
 มีการจัดทา Flowchart ระบบงานขายโครงการภาครัฐ และเอกชน โดยได้ กาหนดจุด
ควบคุมที่สาคัญไว้ อย่างชัดเจน และสือ่ สารแนวปฏิบตั ิให้ พนักงานปฏิบตั ติ าม Flowchart
ดังกล่าว
 มีการกาหนดรูปแบบการขออนุมตั ิจดั ทาโครงการพิเศษ โดยต้ องระบุข้อมูลที่สาคัญก่อน
การขออนุมตั ิจดั ทาโครงการ อาทิ งบประมาณการดาเนินโครงการ แผนการดาเนินโครงการที่
แสดงรายละเอียดของรายได้ ค่าใช้ จา่ ย กาไรขันต้
้ น และจานวนคนที่ร่วมโครงการ
2. Environmental Control :
 มีโครงสร้ างหน่วยงาน และการแบ่งแยกอานาจหน้ าที่งานด้ านการตลาด และการขาย
ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance)
ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าทีข่ องหน่วยงาน พ.ศ.2562
 ทบทวนและประการศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจทีไ่ ม่ยอมรับการ
คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
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- กาหนดหลักเกณฑ์
การจัดกิจกรรม หรือ
เปิ ดเผยข้ อมูล
ภายใน เพื่อเอื ้อ
ประโยชน์ให้ ลกู ค้ า/คู่
ค้ าบางราย หรือ
เจาะจงเลือกลูกค้ า/
คูค่ ้ าบางรายเข้ า
ร่วมทริป/กิจกรรม
ต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
จัดขึ ้น เพื่อประโยชน์
ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจของ
บริษัท

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

 กาหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื่อมัน่ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และให้ เกียรติซงึ่ กัน
และกัน เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ ถือปฏิบตั ิมาโดย
ตลอด
 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ
บมจ.อสมท ที่ 1/2562 เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล)
 กาหนดแนวปฏิบตั ิและขันตอนด
้
าเนินการ รวมทังแบบรายงานเกี
้
่ยวกับการให้ หรือ รับ
เงินสนับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
 จัดทาระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการบริจาค เพื่อความโปร่งใส และไม่ถกู นาไปใช้ เป็ น
ข้ ออ้ างในการคอร์ รัปชัน่
 กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้ อมทังแบบรายงาน
้
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ของ บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์รัปชัน่ ของโครงการ
CAC ซึง่ เป็ นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2558
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พร้ อมทังให้
้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทารายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตาม
แบบฟอร์ มที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี
 จัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง บมจ.อสมท ซึง่ ได้ มีการกาหนดหลักการด้ าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกอย่
้
างเท่า
เทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
อย่างสม่าเสมอ
 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ และผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์ มการรายงานการมีสว่ นได้ เสียฯ เพื่อให้
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เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 จัดส่งบุคลากรไปอบรมทังภายในและภายนอก
้
รวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้ า
ร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ านโกง
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท
รวมทังวิ
้ นยั และการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชันที
้ ฝ่ ่ าฝื น / กระทาความผิด กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับที่กาหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ.2558
 จัดทาคาสัง่ ที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่ องร้ องเรียน ร้ องทุกข์ สืบสวนข้ อเท็จจริง
ตลอดจนให้ คาแนะนา สอดส่อง ให้ ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ ถกู กลัน่ แกล้ งหรือใช้ อานาจโดยไม่เป็ นธรรม
 จัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตังคณะกรรมการศู
้
นย์
ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทาหน้ าที่จดั ทาข้ อเสนอแนะ
แนวทางในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทังส่
้ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดาเนินการเรื่อง
ร้ องเรียน และคูม่ ือการจัดการเรื่องร้ องเรียน ข้ อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart
กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้ องเรียน และการแจ้ ง
เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถแสดง
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ความเห็น และสามารถร้ องเรียน หรือแจ้ งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการ
กระทาใดๆ ที่เข้ าข่าย หรืออาจเข้ าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทาผิดกฎหมาย การรับ
สินบน การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบายและคาสัง่ ต่าง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
3. Financial Control (optional) :
 มีสว่ นรายได้ สานักบัญชีและการเงิน ทาหน้ าที่ในการตรวจสอบหลักฐานและบันทึก
รายการทางการเงิน ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของ
หน่วยงาน พ.ศ. 2562
 ดาเนินการตามระเบียบการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบ บมจ.อสมท
ว่าด้ วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
 ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ วินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
4. Monitoring Control :
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันอย่
้ าง
ใกล้ ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน
พ.ศ.2562
 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้ าทีป่ ระเมินความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และติดตามผลการดาเนินงานนาเสนอคณะทางานการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
 มีสานักตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน
 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
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3. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
ออกอากาศ
โทรทัศน์

คาอธิบาย

เจ้ าหน้ าที่ด้านการผลิต
และออกอากาศ อาจ
รับสินบน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจาก
ลูกค้ า เพื่อออกอากาศ
โฆษณาเกินจานวน
เวลาที่กาหนด หรือนา
โฆษณาที่ไม่ได้ ปรากฏ
ในสัญญาขายโฆษณา
มาออกอากาศ

ระดับ
ความเสี่ยง

1x5
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

1. Operation Control :
 มีการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างผู้ขาย / ผู้จดั ทาคิวโฆษณา และผู้ควบคุมออกอากาศ ออก
จากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance)
 จัดทา Flowchart การบรรจุและออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการบันทึก
เทปล่วงหน้ า และ Flowchart การบรรจุและออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการสด
โดยกาหนดจุดควบคุมที่สาคัญไว้ อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบตั ิให้ พนักงานปฏิบตั ติ าม
Flowchart ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการออกอากาศโทรทัศน์ที่ชดั เจน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังสื
้ ่อสารแนวปฏิบตั ิฯ เพื่อให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด
2. Environmental Control :
 มีโครงสร้ างหน่วยงาน และแบ่งแยกอานาจหน้ าที่ด้านการขาย การผลิตรายการ และ
การออกอากาศ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน
(Check & Balance) ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าทีข่ อง
หน่วยงาน พ.ศ.2562
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้ านความสัมพันธ์กบั
คูค่ ้ า และคูแ่ ข่งทางการค้ า เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสากลภายใต้ กรอบแห่งกฎหมาย ตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้ วยข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
บมจ.อสมท
 ทบทวนและประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
 กาหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื่อมัน่ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และให้ เกียรติซงึ่ กัน
และกัน เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ ถือปฏิบตั ิมาโดย
ตลอด
- 10 -

ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการ
ดาเนินการ

1x5
(ปานกลาง)

ความเสี่ยงที่ต้องปรั บปรุงเพิ่ม

ผู้รับผิดชอบ

 ส่งเสริมความรู้ ความเข้ าใจ และ
สร้ างความตระหนักเกี่ยวกับการ
ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และ
ปลูกฝังจิตสานึกเรื่องการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทังองค์
้ กร
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และ
บทลงโทษ

 สานักโทรทัศน์
 ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ต่อต้ านการทุจริต
(ศปท.) ส่วนกากับ
และดูแลธรรมาภิ
บาลองค์กร
 สานักทรัพยากร
มนุษย์และบริการ
องค์กร
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คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท
ที่ 1/2562 เรื่ อง เจตจานงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล)
 กาหนดแนวปฏิบตั ิและขันตอนด
้
าเนินการ รวมทังแบบรายงานเกี
้
่ยวกับการให้ หรือ รับ
เงินสนับสนุนทรัพย์สนิ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดตามคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
 กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้ อมทังแบบรายงาน
้
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทังเผยแพร่
้
สารจากกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าสูงเกินความเหมาะสม
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ฯ ตลอดจนจัดทาและนาส่งหนังสือแจ้ งคูค่ ้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ อง งดการให้
กระเช้ าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของ
บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของโครงการ
CAC ซึง่ เป็ นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2558
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พร้ อมทังให้
้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทารายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตาม
แบบฟอร์ มที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี
 จัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง บมจ.อสมท ซึง่ ได้ มีการกาหนดหลักการด้ าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกอย่
้
างเท่า
เทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
อย่างสม่าเสมอ
 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ และผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์ มการรายงานการมีสว่ นได้ เสียฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 จัดส่งบุคลากรไปอบรมทังภายในและภายนอก
้
รวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้ า
ร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ านโกง
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท
รวมทังวิ
้ นยั และการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชันที
้ ่ฝ่าฝื น / กระทาความผิด กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับที่กาหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ.2558
 จัดทาคาสัง่ ที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่ องร้ องเรียน ร้ องทุกข์ สืบสวนข้ อเท็จจริง
ตลอดจนให้ คาแนะนา สอดส่อง ให้ ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ ถกู กลัน่ แกล้ งหรือใช้ อานาจโดยไม่เป็ นธรรม
 จัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตังคณะกรรมการศู
้
นย์
ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทาหน้ าที่จดั ทาข้ อเสนอแนะ
แนวทางในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทังส่
้ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดาเนินการเรื่อง
ร้ องเรียน และคูม่ ือการจัดการเรื่องร้ องเรียน ข้ อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart
กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้ องเรียน และการแจ้ ง
เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถแสดง
ความเห็น และสามารถร้ องเรียน หรือแจ้ งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการ
กระทาใดๆ ที่เข้ าข่าย หรืออาจเข้ าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทาผิดกฎหมาย การรับ
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ระดับ
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ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

สินบน การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบายและคาสัง่ ต่าง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
3. Financial :
 มีสว่ นรายได้ สานักบัญชีและการเงิน ทาหน้ าทีในการตรวจสอบหลักฐานการสัง่ ซื ้อ
โฆษณา (Order) กับรายงานการออกอากาศของเนลสัน ว่าการออกอากาศครบถ้ วน ถูกต้ องก่อน
การเรียกเก็บเงิน ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของ
หน่วยงาน พ.ศ.2562
4. Monitoring Control :
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันอย่
้ าง
ใกล้ ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน
พ.ศ.2562
 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้ าทีป่ ระเมินความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และติดตามผลการดาเนินงานนาเสนอคณะทางานการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
 มีสานักตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทุกเดือน
 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
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หลังจากการ
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การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2563
ความเสี่ยง

4. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้ าง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

1x5
เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ และ/
(ปานกลาง)
หรือ คณะกรรมการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง อาจได้ รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย
/ ผู้รับจ้ างใน
กระบวนการจัดซื ้อจัด
จ้ าง เพื่อเอื ้อประโยชน์
ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

1. Operation Control :
 มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิการจัดซื ้อจัดจ้ างโดยแบ่งตามวงเงินของแต่ละระดับชันตั
้ งแต่
้
ผู้อานวยการฝ่ าย ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตามคาสัง่
บมจ.อสมท ที่ 164/2560 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบตั ิงานและสัง่ การแทนกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 มีการจัดทา Flowchart ขันตอนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ าง โดยได้ กาหนดจุดควบคุมที่สาคัญไว้
อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบตั ิให้ พนักงานปฏิบตั ิตาม Flowchart ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 มีการจัดทาคูม่ ือการจัดหาพัสดุ บมจ.อสมท เพื่อให้ มีกรอบการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การจัดซื ้อจัดจ้ างฯ เป็ นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด
พร้ อมทังสื
้ ่อสารคูม่ ือฯ ไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้ บคุ ลากร บมจ.อสมท ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
 มีการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย
คณะกรรมการออกข้ อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ, คณะกรรมการกาหนดขอบเขตงานจ้ าง /งาน
เช่า, คณะกรรมการจัดหาพัสดุ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง / ตรวจการเช่า
 มีการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคลากรใน
หน่วยงานที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมการในการจัดซื ้อจัดจ้ างถึงความเกี่ยวข้ องกับผู้เสนอราคางานใน
การจัดซื ้อจัดจ้ าง และให้ ลงนามในแบบคารับรองยืนยันถึงการไม่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ผู้
เสนอราคางานในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
 มีการจัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกคูค่ ้ า แบบฟอร์ มลงทะเบียนคูค่ ้ า และจัดทา
ฐานข้ อมูลกลางคูค่ ้ า (Approved Vendor List) ของ บมจ.อสมท เพื่อให้ การคัดสรรคูค่ ้ าเป็ นไป
ด้ วยความโปร่งใส เป็ นธรรม
 มีการหมุนเวียน (Rotation) การปฏิบตั งิ านของพนักงานภายในฝ่ ายจัดซื ้อ เพื่อไม่ให้
บุคลากรปฏิบตั ิงานในหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหน้ าที่ใดหน้ าที่หนึ่งเป็ นระยะเวลานาน อันเป็ นการ
ป้องกันไม่ให้ เกิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และการทุจริตคอร์ รัปชัน่
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 ส่งเสริมความรู้ ความเข้ าใจ และ
สร้ างความตระหนักเกี่ยวกับการ
ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ของ
บุคลากรภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และ
ปลูกฝังจิตสานึกเรื่องการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทังองค์
้ กร
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และบทลงโทษ

 ฝ่ ายจัดซื ้อ
 ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ต่อต้ านการทุจริต
(ศปท.) ส่วนกากับ
และดูแลธรรมาภิ
บาลองค์กร
 สานักทรัพยากร
มนุษย์และบริการ
องค์กร

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2563
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

 มีการจัดทาทะเบียนคุมการจัดซื ้อจัดจ้ างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เพื่อให้ สามารถ
ควบคุมติดตามและตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างประเภทพาณิชย์โดยตรงได้
 มีการกาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินการเรื่องร้ องเรียนของ บมจ.อสมท โดยมีฝ่าย
สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็ นหน่วยงานกลางทาหน้ าทีป่ ระสาน ติดตามการ
ดาเนินการแก้ ไขเรื่องร้ องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ รู ้ องเรียน
ทราบภายใน 30 วัน รวมทังจั
้ ดทารายงานผลการดาเนินการเสนอกรรมการผู้อานวยการใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บมจ.อสมท รับทราบทุกไตรมาส
2. Environmental Control :
 พ.ร.บ. การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
 มีโครงสร้ างหน่วยงานและกาหนดอานาจหน้ าที่ให้ หน่วยงานจัดซื ้อควบคุมติดตามการ
จัดซื ้อจัดจ้ างให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาพัสดุ และมี
การแบ่งแยกหน้ าที่หน่วยงานระหว่าง ส่วนงบประมาณ ส่วนจัดซื ้อ และฝ่ ายการเงิน ออกจากกัน
เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน(Check & balance) ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่า
ด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้ านความสัมพันธ์กบั
คูค่ ้ า และคูแ่ ข่งทางการค้ า เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสากลภายใต้ กรอบแห่งกฎหมาย ตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้ วยข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
บมจ.อสมท
 ทบทวนและประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
 กาหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื่อมัน่ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และให้ เกียรติซงึ่ กัน
และกัน เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ ถือปฏิบตั ิมาโดย
ตลอด
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ระดับ
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ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท
ที่ 1/2562 เรื่ อง เจตจานงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล)
 กาหนดแนวปฏิบตั ิและขันตอนด
้
าเนินการ รวมทังแบบรายงานเกี
้
่ยวกับการให้ หรือ รับ
เงินสนับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
 กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้ อมทังแบบรายงาน
้
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทังเผยแพร่
้
สารจากกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าสูงเกินความเหมาะสม
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ฯ ตลอดจนจัดทาและนาส่งหนังสือแจ้ งคูค่ ้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ อง งดการให้
กระเช้ าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของ
บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของโครงการ
CAC ซึง่ เป็ นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2558
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พร้ อมทังให้
้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทารายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตาม
แบบฟอร์ มที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี
 จัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง บมจ.อสมท ซึง่ ได้ มีการกาหนดหลักการด้ าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกอย่
้
างเท่า
เทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
อย่างสม่าเสมอ
 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ และผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์ มการรายงานการมีสว่ นได้ เสียฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 จัดส่งบุคลากรไปอบรมทังภายในและภายนอก
้
รวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้ า
ร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ านโกง
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท
รวมทังวิ
้ นยั และการลงโทษ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับชันที
้ ฝ่ ่ าฝื น / กระทาความผิด กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับที่กาหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ.2558
 จัดทาคาสัง่ ที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่ องร้ องเรียน ร้ องทุกข์ สืบสวนข้ อเท็จจริง
ตลอดจนให้ คาแนะนา สอดส่อง ให้ ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ ถกู กลัน่ แกล้ งหรือใช้ อานาจโดยไม่เป็ นธรรม
 จัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตังคณะกรรมการศู
้
นย์
ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทาหน้ าที่จดั ทาข้ อเสนอแนะ
แนวทางในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทังส่
้ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก
3. Financial Control (optional) :
 ฝ่ ายบัญชีมีหน้ าทีว่ ิเคราะห์และตรวจสอบรายการเบิกจ่ายให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน
เชื่อถือได้ ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน
พ.ศ.2562
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4. Monitoring Control :
 มีการรายงานประสิทธิภาพการจัดซื ้อจัดจ้ างนาเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อ
ทราบ ทุกเดือน
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันอย่
้ าง
ใกล้ ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน
พ.ศ.2562
 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้ าทีป่ ระเมินความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และติดตามผลการดาเนินงานนาเสนอคณะทางานการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
 มีสานักตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทุกเดือน
 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
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5. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
จัดผังรายการ

คณะกรรมการ
พิจารณาผังรายการ /
ผู้มีอานาจอนุมตั ิ อาจมี
ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) และ
แทรกแซงกระบวนการ
พิจารณาผังรายการ
โดยอาจมีการกาหนด
นโยบาย หรืออาจมีการ
รับสินบน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้จดั รายการ เพื่อเอื ้อ
ประโยชน์ให้ ได้ รับการ
พิจารณาบรรจุผงั
รายการ

ระดับ
ความเสี่ยง

1x3
(ต่า)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

1. Operation Control :
 จัดทา Flowchart กระบวนการจัดทาผังรายการโทรทัศน์ โดยกาหนดจุดควบคุมที่
สาคัญไว้ อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบตั ิให้ พนักงานปฏิบตั ติ าม Flowchart ดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
 มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านผังรายการ การนาเสนอรายการ การพิจารณารายการ การ
แจ้ งผลการพิจารณา และการประเมินผลรายการ
 มีการพิจารณาผังรายการ ซึง่ ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้ การคัดสรร
รายการเป็ นไปอย่างอิสระ เป็ นธรรม และโปร่งใส
 มีการกาหนดกรอบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดผังรายการ เพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนในการจัดหา คัดเลือก และพิจารณาผังรายการที่รัดกุม ป้องกันการแทรกแซง โปร่งใส
และตรวจสอบได้
 มีการกาหนดคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของสานักโทรทัศน์ ในการจัดหารายการโทรทัศน์ และ
สื่อสารแนวปฏิบตั ิฯ เพื่อให้ บคุ ลากรของ บมจ.อสมท ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
2. Environmental Control :
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้ านความสัมพันธ์กบั
คูค่ ้ า และคูแ่ ข่งทางการค้ า เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสากลภายใต้ กรอบแห่งกฎหมาย ตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้ วยข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
บมจ.อสมท
 ทบทวนและประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
 กาหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื่อมัน่ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และให้ เกียรติซงึ่ กัน
และกัน เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ ถือปฏิบตั ิมาโดย
ตลอด
 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานตามหลัก
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ธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท ที่ 1/2562 เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาล)
 กาหนดแนวปฏิบตั ิและขันตอนด
้
าเนินการ รวมทังแบบรายงานเกี
้
่ยวกับการให้ หรือ รับ
เงินสนับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
 กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้ อมทังแบบรายงาน
้
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทังเผยแพร่
้
สารจากกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าสูงเกินความเหมาะสม
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ฯ ตลอดจนจัดทาและนาส่งหนังสือแจ้ งคูค่ ้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ อง งดการให้
กระเช้ าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของ
บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของโครงการ
CAC ซึง่ เป็ นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2558
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พร้ อมทังให้
้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทารายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตาม
แบบฟอร์ มที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี
 จัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง บมจ.อสมท ซึง่ ได้ มีการกาหนดหลักการด้ าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกอย่
้
างเท่า
เทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
อย่างสม่าเสมอ
 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ และผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์ มการรายงานการมีสว่ นได้ เสียฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 จัดส่งบุคลากรไปอบรมทังภายในและภายนอก
้
รวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เข้ าร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท
รวมทังวิ
้ นยั และการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชันที
้ ่ฝ่าฝื น / กระทาความผิด กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับที่กาหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ.2558
 จัดทาคาสัง่ ที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่ องร้ องเรียน ร้ องทุกข์ สืบสวนข้ อเท็จจริง
ตลอดจนให้ คาแนะนา สอดส่อง ให้ ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ ถกู กลัน่ แกล้ งหรือใช้ อานาจโดยไม่เป็ นธรรม
 จัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตังคณะกรรมการศู
้
นย์
ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทาหน้ าที่จดั ทาข้ อเสนอแนะ
แนวทางในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทังส่
้ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562เรื่อง กรอบแนวทางในการดาเนินการเรื่อง
ร้ องเรียน และคูม่ ือการจัดการเรื่องร้ องเรียน ข้ อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart
กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้ องเรียน และการแจ้ ง
เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถแสดง
ความเห็น และสามารถร้ องเรียน หรือแจ้ งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการ
กระทาใดๆ ที่เข้ าข่าย หรืออาจเข้ าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทาผิดกฎหมาย การรับ
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สินบน การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบายและคาสัง่ ต่าง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
3. Monitoring Control :
 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้ าทีป่ ระเมินความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และติดตามผลการดาเนินงานนาเสนอคณะทางานการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
 มีสานักตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
รายงานผลการดาเนินงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทุกเดือน
 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
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ความเสี่ยง

6.ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
จ้ างผลิต

คาอธิบาย

ผู้มีอานาจอนุมตั ิอาจมี
การรับสินบน หรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือ
อาจใช้ อานาจหน้ าที่ใน
การกาหนดนโยบาย
หรือแทรกแซง
กระบวนการพิจารณา
คัดเลือกผู้ผลิตรายการ
หรือข้ อตกลงทางธุรกิจ
ที่เอื ้อประโยชน์แก่
ผู้ผลิตรายการ ทา
ให้ ผลการพิจารณาใน
กระบวนการคัดเลือก
ไม่เป็ นธรรมกับผู้ผลิต
รายอื่น หรือ เพื่อเอื ้อ
ประโยชน์ให้ ผ้ ผู ลิตบาง
รายได้ รับงาน

ระดับ
ความเสี่ยง

1x3
(ต่า)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

1. Operation Control :
 จัดทา Flowchart กระบวนการจ้ างผลิตรายการ โดยกาหนดจุดควบคุมที่สาคัญ และ
สื่อสารแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว ให้ พนักงานปฏิบตั ิตาม Flowchart ดังกล่าว ซึง่ มีการดาเนินการ ใน
รูปของคณะกรรมการ
 มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับจ้ างผลิตรายการโทรทัศน์ที่เป็ นมาตรฐาน
และกาหนดกรอบราคาค่าจ้ างผลิตรายการตามประเภทรายการ เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการพิจารณา
และเทียบเคียงเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้ างผลิตรายการ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ของ
กระบวนการจ้ างผลิตรายการ
 มีการจ้ างผลิตรายการตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
 มีการกาหนดคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของสานักโทรทัศน์ ในการจ้ างผู้ผลิตรายการ และ
สื่อสารให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
 ดาเนินการจัดหา / จ้ างผลิตรายการตามคูม่ ือการจัดหาพัสดุ บมจ.อสมท
2. Environmental Control :
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดซื ้อจัดจ้ างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 230/2560 เรื่ อง การมอบอานาจการปฏิบตั ิงานและสัง่ การแทน
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้ านความสัมพันธ์กบั
คูค่ ้ า และคูแ่ ข่งทางการค้ า เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสากลภายใต้ กรอบแห่งกฎหมาย ตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้ วยข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
บมจ.อสมท
 ทบทวนและประกาศใช้ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
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ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

 กาหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื่อมัน่ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และให้ เกียรติซงึ่ กัน
และกัน เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ ถือปฏิบตั ิ มาโดย
ตลอด
 ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท
ที่ 1/2562 เรื่ อง เจตจานงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล)
 กาหนดแนวปฏิบตั ิและขันตอนด
้
าเนินการ รวมทังแบบรายงานเกี
้
่ยวกับการให้ หรือ รับ
เงินสนับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
 กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้ อมทังแบบรายงาน
้
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทังเผยแพร่
้
สารจากกรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าสูงเกินความเหมาะสม
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ฯ ตลอดจนจัดทาและนาส่งหนังสือแจ้ งคูค่ ้ าและผู้ที่เกี่ยวข้ อง งดการให้
กระเช้ าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของ
บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของโครงการ
CAC ซึง่ เป็ นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2558
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พร้ อมทังให้
้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทารายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตาม
แบบฟอร์ มที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี
 จัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง บมจ.อสมท ซึง่ ได้ มีการกาหนดหลักการด้ าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ิทดี่ ีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกอย่
้
างเท่า
เทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
อย่างสม่าเสมอ
 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ และผู้บริหาร
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หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์ มการรายงานการมีสว่ นได้ เสียฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 จัดส่งบุคลากรไปอบรมทังภายในและภายนอก
้
รวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เข้ าร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
 มีการกาหนดข้ อกาหนดด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท
รวมทังวิ
้ นยั และการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชันที
้ ฝ่ ่ าฝื น / กระทาความผิด กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับที่กาหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ.2558
 จัดทาคาสัง่ ที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่ องร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์ สืบสวนข้ อเท็จจริง
ตลอดจนให้ คาแนะนา สอดส่อง ให้ ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงาน ทีป่ ฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ ถกู กลัน่ แกล้ งหรือใช้ อานาจโดยไม่เป็ นธรรม
 จัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตังคณะกรรมการศู
้
นย์
ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทาหน้ าที่จดั ทาข้ อเสนอแนะ
แนวทางในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทังส่
้ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ ความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก
 จัดทาคาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดาเนินการเรื่อง
ร้ องเรียน และคูม่ ือการจัดการเรื่องร้ องเรียน ข้ อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart
กระบวนการรับเรื่องร้ องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้ องเรียน และการแจ้ ง
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เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถแสดง
ความเห็น และสามารถร้ องเรียน หรือแจ้ งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการ
กระทาใดๆ ที่เข้ าข่าย หรืออาจเข้ าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทาผิดกฎหมาย การรับ
สินบน การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบายและคาสัง่ ต่าง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
3. Financial Control (optional) :
 ฝ่ ายบัญชีทาหน้ าที่ในการวิเคราะห์และตรวจสอบรายการเบิกจ่ายให้ มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าทีข่ อง
หน่วยงาน พ.ศ.2562
 มีการควบคุมงบประมาณการจ้ างผลิตรายการโดยส่วนงบประมาณ ตามระเบียบ บม
จ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
4. Monitoring Control :
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันอย่
้ าง
ใกล้ ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้ วยการแบ่งหน่วยงานและอานาจหน้ าที่ของหน่วยงาน
พ.ศ.2562
 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทาหน้ าทีป่ ระเมินความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และติดตามผลการดาเนินงานนาเสนอคณะทางานการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
 มีสานักตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทุกเดือน
 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
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