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การประเมินความเส่ียงเพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ าปี 2563 

บมจ.อสมท มีการจดัท ารายงานการวเิคราะห์และการจดัการความเส่ียงดา้นทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict  of interest) ซ่ึงถือเป็น
การทุจริตรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนโดยละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรม ดว้ยการใชอ้ านาจหนา้ท่ีในทางมิชอบแทรกแซงการใชดุ้ลยพินิจ
ในกระบวนการตดัสินใจของเจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นการใหไ้ดม้า หรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ โดยไดมี้การวเิคราะห์ ประเมิน และจดัการความเส่ียงฯ ตามกรอบมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซ่ึงมีการวิเคราะห์ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood)  ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดบัความเส่ียง โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ สูงมาก  สูง  ปานกลาง  และ ต ่า รวมทั้ง ไดก้  าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานไดเ้ห็นภาพรวมการ
กระจายตวัของความเส่ียง ส าหรับช่วยในการตดัสินใจวา่ ปัจจยัความเส่ียงใดควรไดรั้บการจดัการก่อน – หลงั ตามระดบัความรุนแรงของปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ดงักล่าว 

ทั้งน้ี ได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ ของ  
บมจ.อสมท ออกเป็น 6 ประเด็นหลกั ตามตารางขา้งทา้ย ประกอบดว้ย 

1) ความเส่ียงจากกระบวนการออกอากาศวทิยุ  
2) ความเส่ียงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภณัฑ์ 

3) ความเส่ียงจากกระบวนการออกอากาศโทรทศัน์ 

4) ความเส่ียงจากกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

5) ความเส่ียงจากกระบวนการผลิตและจดัหารายการ 

6) ความเส่ียงจากกระบวนการจดัผงัรายการ 
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รายงานการวเิคราะห์และจดัการความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปช่ันของ บมจ.อสมท 

ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

1. ความเส่ียง
จาก
กระบวนการ
ออกอากาศ
วิทยุ 

เจ้าหน้าที่ด้านการผลติ
และออกอากาศ
รายการอาจรับสินบน 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
จากลกูค้า เพ่ือ
ออกอากาศสปอต
โฆษณา / พดู
ประชาสมัพนัธ์เกิน
จ านวนเวลาที่ก าหนด 
หรือน าโฆษณาที่ไมไ่ด้
ปรากฏในสญัญาขาย
โฆษณามาออกอากาศ 

2 x 4 
(ปานกลาง) 

1. Operation Control : 

 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการออกอากาศวิทย ุ ซึง่ได้ก าหนดการแบง่แยกหน้าที่
ระหวา่ง ผู้ขาย / ผู้จดัท าคิวโฆษณา / ผู้ควบคมุการออกอากาศ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและ
ถ่วงดลุระหวา่งกนั (Check & Balance)   

 จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการออกอากาศของส านกัวิทยทุัง้สว่นกลางและสว่น
ภมิูภาค ที่ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้สื่อสารแนวปฏบิตัิฯ เพื่อให้บคุลากรที่เก่ียวข้อง
ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

 จดัท า Flowchart ระบบงานขายโฆษณาวิทยสุว่นกลาง และสว่นภมิูภาค โดยได้ก าหนด
จดุควบคมุเร่ืองความครบถ้วน ถกูต้องของการออกอากาศ และสื่อสารแนวปฏิบตัิให้พนกังาน
ปฏิบตัิตาม Flowchart ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด  
 2. Environmental Control :  

 มีโครงสร้างหน่วยงาน และอ านาจหน้าที่ที่มีการแบง่แยกงานของฝ่ายคลื่นวิทย ุและฝ่าย
ออกอากาศวิทย ุออกจากกนัอยา่งชดัเจน  เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั 
(Check & Balance) ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงานและอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน พ.ศ.2562  

 จดัท าระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 วา่ด้วยข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท ด้านความสมัพนัธ์กบัคูค้่า และคูแ่ข่งทางการค้า เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน  
การบริหาร และการด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใสเช่ือถือได้ 

 ทบทวนและประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจที่ไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

 ก าหนดเร่ือง Transparency & Trust เช่ือมัน่ เปิดเผย ตรงไปตรงมา ให้เกียรติซึง่กนัและ
กนั เป็นหนึ่งในคา่นิยมองค์กร ซึง่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ถือปฏิบตัิมาโดยตลอด 

1 x 4 
(ต ่า) 

- - 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

 ประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท 
ที่ 1/2562 เร่ือง เจตจ านงสจุริตในการบริหารตามหลกัธรรมาภบิาล) 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนด าเนินการ รวมทัง้แบบรายงานเก่ียวกบัการให้ หรือ รับ
เงินสนบัสนนุทรัพย์สนิ สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เพ่ือ
ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบันโยบายการให้ และการรับของขวญั พร้อมทัง้แบบรายงาน
การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่
ของ บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของโครงการ 
CAC ซึง่เป็นโครงการที่ด าเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2558 

 เผยแพร่สารจากกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ขอความร่วมมืองดรับของขวญั หรือ 
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีมลูคา่สงูเกินความเหมาะสมในชว่งเทศกาลปีใหม ่หรือโอกาสอ่ืนใด และ
หนงัสือเปิดผนึกแจ้งคูค้่าและผู้ที่เก่ียวข้องงดการให้กระเช้าหรือของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม่  

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เร่ือง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  หลกัเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  พร้อมทัง้ให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัจดัท ารายงานรายการที่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ าทกุปี 

 จดัท าคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดขีอง บมจ.อสมท ซึง่ได้มีการก าหนดหลกัการด้าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิทีด่ีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเทา่
เทียมกนั โดยยดึหลกัความสจุริตและเที่ยงธรรม และค านึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
อยา่งสม ่าเสมอ 

 ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีสว่นได้เสียฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 จดัสง่บคุลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ เข้า
ร่วมอบรมองค์กรคณุธรรม การยกระดบัธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ  ศกึษาดงูาน ณ พิพิธภณัฑ์
ต้านโกง  

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท 
รวมทัง้วินยัและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ที่ฝ่าฝืน / กระท าความผิด กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัที่ก าหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยข้อบงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน พ.ศ.2558 

 จดัท าค าสัง่ที่ 255/2555 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ สืบสวนข้อเท็จจริง 
ตลอดจนให้ค าแนะน า สอดสอ่ง ให้ความชว่ยเหลือผู้บริหาร และพนกังานที่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด
จริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา มิให้ถกูกลัน่แกล้งหรือใช้อ านาจโดยไมเ่ป็นธรรม 

 จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต (ศปท.) และแตง่ตัง้คณะกรรมการศนูย์
ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ท าหน้าที่จดัท าข้อเสนอแนะ
แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต  รวมทัง้สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบกบัหน่วยงานภายนอก 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เร่ือง กรอบแนวทางในการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียน และคูมื่อการจดัการเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart 
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน  ตลอดจนปรับปรุงและเพ่ิมชอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียน และการแจ้ง
เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC  เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถแสดง
ความเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการ
กระท าใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าขา่ยทจุริต หรือประพฤติมิชอบ การกระท าผิดกฎหมาย การรับ
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สินบน การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายและค าสัง่ตา่ง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 
3. Financial : 

 มีสว่นรายได้ ส านกับญัชีและการเงิน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบหลกัฐานการสัง่ซือ้ 
(Order) และความครบถ้วน ถกูต้องของการออกอากาศก่อนการเรียกเก็บเงิน ตามระเบียบ บม
จ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562  
4. Monitoring Control : 

 มีการควบคมุดแูล และสอบทานการปฏิบตัิงานจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้อยา่ง
ใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
พ.ศ.2562  

 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ท าหน้าทีป่ระเมินความเสี่ยงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ และติดตามผลการด าเนินงานน าเสนอคณะท างานการควบคมุภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

 มีส านกัตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  
และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท เป็นประจ าทกุเดือน 

 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบญัญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561  
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

2. ความเส่ียง
จาก
กระบวนการ
ตลาดและการ
ขายผลิตภัณฑ์  

 การเสนอขาย
โฆษณาโทรทศัน์ 
และวิทย ุหรือ
โครงการพิเศษ 
พร้อมการจดั
กิจกรรม ให้กบั
หน่วยงานภาครัฐ 
/ เอกชน 

 

เจ้าหน้าที่ขาย / ผู้ มี
อ านาจอนมุตัิ อาจมี
การเสนอให้ประโยชน์
อ่ืนใดแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ / เอกชน 
เพ่ือให้ได้ยอดขายตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
หรือหวงัผลประโยชน์
ทางธุรกิจในอนาคต 
และมีการให้
ผลตอบแทนกนั
ภายหลงั เชน่  
- ให้สว่นลด / สิทธิ
พิเศษอ่ืน ๆ  
แก่ลกูค้าเพื่อให้
ตดัสินใจเลือกซือ้
โครงการพิเศษ หรือ
โฆษณา ของ  
บมจ.อสมท (การ
เสนอขายสื่อ 
ทกุรูปแบบ พร้อมจดั
กิจกรรม 
แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน) 
 

2 x 4 
(ปานกลาง) 

1. Operation Control : 
   1.1 การเสนอขายโฆษณา (Media) 

 มีการจดัท า Flowchart ระบบงานรายได้โฆษณาโทรทศัน์ และวิทยสุว่นกลาง 
และสว่นภมิูภาค โดยได้ก าหนดจดุควบคมุที่ส าคญั และสื่อสารให้พนกังานปฏิบตัิตาม 
Flowchart ดงักลา่ว  

 มีการจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานของส านกัการขาย เพื่อให้พนกังานใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิงาน 

 มีการน าระบบสารสนเทศบริหารงานขายโฆษณาโทรทศัน์และวิทย ุมาใช้ในการ
ปฏิบตัิงานขายโฆษณา โดยมีการก าหนดการแบง่แยกหน้าที่ระหวา่งผู้จดัท า/ผู้สอบทาน/ผู้อนมุตัิ 
และมีการแบง่หน่วยงานระหวา่งผู้ขายกบัผู้จดัท าคิวโฆษณาออกจากกนั ตลอดจนการก าหนด
สิทธ์ิการ Authorized ตามล าดบัการบงัคบับญัชาของสายงาน 
     1.2 การเสนอขายโครงการ (Media & Non Media)  

 มีการจดัท า Flowchart ระบบงานขายโครงการภาครัฐ และเอกชน โดยได้ก าหนดจดุ
ควบคมุที่ส าคญัไว้อยา่งชดัเจน และสือ่สารแนวปฏบิตัิให้พนกังานปฏิบตัติาม Flowchart 
ดงักลา่ว 

 มีการก าหนดรูปแบบการขออนมุตัิจดัท าโครงการพิเศษ โดยต้องระบขุ้อมลูที่ส าคญัก่อน
การขออนมุตัิจดัท าโครงการ อาทิ งบประมาณการด าเนินโครงการ แผนการด าเนินโครงการที่
แสดงรายละเอียดของรายได้ คา่ใช้จา่ย ก าไรขัน้ต้น และจ านวนคนที่ร่วมโครงการ  
2. Environmental Control : 

 มีโครงสร้างหน่วยงาน และการแบง่แยกอ านาจหน้าที่งานด้านการตลาด และการขาย 
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั (Check & Balance)  
ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หน่วยงานและอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงาน พ.ศ.2562  

 ทบทวนและประการศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  
บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏบิตัิในการด าเนินธุรกิจทีไ่มย่อมรับการ
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

1 x 4 
(ต ่า) 

- - 
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- ก าหนดหลกัเกณฑ์
การจดักิจกรรม หรือ
เปิดเผยข้อมลู
ภายใน เพื่อเอือ้
ประโยชน์ให้ลกูค้า/คู่
ค้าบางราย หรือ
เจาะจงเลือกลกูค้า/
คูค้่าบางรายเข้า
ร่วมทริป/กิจกรรม
ตา่งๆ ที่ บมจ.อสมท 
จดัขึน้ เพื่อประโยชน์
ที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

 ก าหนดเร่ือง Transparency & Trust เช่ือมัน่ เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึง่กนั
และกนั เป็นหนึ่งในคา่นิยมองค์กร ซึง่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ถือปฏิบตัิมาโดย
ตลอด 

 ประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล (ประกาศ  
บมจ.อสมท ที่ 1/2562 เร่ือง เจตจ านงสจุริตในการบริหารตามหลกัธรรมาภบิาล)   

 ก าหนดแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนด าเนินการ รวมทัง้แบบรายงานเก่ียวกบัการให้ หรือ รับ
เงินสนบัสนนุ ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562  เพ่ือ
ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ 

 จดัท าระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการบริจาค เพื่อความโปร่งใส และไมถ่กูน าไปใช้เป็น
ข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบันโยบายการให้ และการรับของขวญั พร้อมทัง้แบบรายงาน
การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่
ของ บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของโครงการ 
CAC ซึง่เป็นโครงการที่ด าเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2558 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เร่ือง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  หลกัเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  พร้อมทัง้ให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัจดัท ารายงานรายการที่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ าทกุปี 

 จดัท าคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดขีอง บมจ.อสมท ซึง่ได้มีการก าหนดหลกัการด้าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิทีด่ีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเทา่
เทียมกนั โดยยดึหลกัความสจุริตและเที่ยงธรรม และค านึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
อยา่งสม ่าเสมอ 

 ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีสว่นได้เสียฯ เพ่ือให้
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เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 จดัสง่บคุลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ เข้า
ร่วมอบรมองค์กรคณุธรรม การยกระดบัธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ  ศกึษาดงูาน ณ พิพิธภณัฑ์
ต้านโกง  

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท 
รวมทัง้วินยัและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ทีฝ่่าฝืน / กระท าความผิด กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัที่ก าหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยข้อบงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน พ.ศ.2558 

 จดัท าค าสัง่ที่ 255/2555 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ สืบสวนข้อเท็จจริง 
ตลอดจนให้ค าแนะน า สอดสอ่ง ให้ความชว่ยเหลือผู้บริหาร และพนกังานที่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด
จริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา มิให้ถกูกลัน่แกล้งหรือใช้อ านาจโดยไมเ่ป็นธรรม 

 จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต (ศปท.) และแตง่ตัง้คณะกรรมการศนูย์
ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ท าหน้าที่จดัท าข้อเสนอแนะ
แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต  รวมทัง้สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เร่ือง กรอบแนวทางในการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียน และคูมื่อการจดัการเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart 
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน  ตลอดจนปรับปรุงและเพ่ิมชอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียน และการแจ้ง
เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC  เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถแสดง
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

ความเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการ
กระท าใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าขา่ยทจุริต หรือประพฤติมิชอบ การกระท าผิดกฎหมาย การรับ
สินบน การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายและค าสัง่ตา่ง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  
3. Financial Control (optional) : 

 มีสว่นรายได้ ส านกับญัชีและการเงิน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบหลกัฐานและบนัทกึ
รายการทางการเงิน ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หน่วยงานและอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน พ.ศ. 2562  

 ด าเนินการตามระเบียบการรับจา่ยเงินของหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบ บมจ.อสมท 
วา่ด้วยการรับเงิน การจา่ยเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 

 ด าเนินการตามพระราชบญัญัติ วินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.2561 
4. Monitoring Control : 

 มีการควบคมุดแูล และสอบทานการปฏิบตัิงานจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้อยา่ง
ใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
พ.ศ.2562  

 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ท าหน้าทีป่ระเมินความเสี่ยงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ และติดตามผลการด าเนินงานน าเสนอคณะท างานการควบคมุภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

 มีส านกัตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน 

 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบญัญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

3. ความเส่ียง
จาก
กระบวนการ
ออกอากาศ
โทรทศัน์ 

เจ้าหน้าที่ด้านการผลติ
และออกอากาศ อาจ
รับสินบน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดจาก
ลกูค้า เพ่ือออกอากาศ
โฆษณาเกินจ านวน
เวลาที่ก าหนด หรือน า
โฆษณาที่ไมไ่ด้ปรากฏ
ในสญัญาขายโฆษณา
มาออกอากาศ 

1 x 5 
(ปานกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Operation Control : 

 มีการแบง่แยกหน้าที่ระหวา่งผู้ขาย / ผู้จดัท าคิวโฆษณา  และผู้ควบคมุออกอากาศ ออก
จากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั (Check & Balance) 

 จดัท า Flowchart การบรรจแุละออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการบนัทกึ
เทปลว่งหน้า และ Flowchart การบรรจแุละออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการสด 
โดยก าหนดจดุควบคมุที่ส าคญัไว้อยา่งชดัเจน และสื่อสารแนวปฏิบตัิให้พนกังานปฏิบตัติาม 
Flowchart ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

 จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพการออกอากาศโทรทศัน์ที่ชดัเจน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้สื่อสารแนวปฏบิตัิฯ เพื่อให้บคุลากรที่เก่ียวข้องถือปฏิบตัิอยา่ง
เคร่งครัด 
2. Environmental Control : 

 มีโครงสร้างหน่วยงาน และแบง่แยกอ านาจหน้าที่ด้านการขาย  การผลิตรายการ  และ
การออกอากาศ ออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั 
(Check & Balance)  ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หน่วยงานและอ านาจหน้าทีข่อง
หน่วยงาน พ.ศ.2562  

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านความสมัพนัธ์กบั
คูค้่า และคูแ่ข่งทางการค้า เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย  ตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 วา่ด้วยข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
บมจ.อสมท  

 ทบทวนและประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจที่ไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

 ก าหนดเร่ือง Transparency & Trust เช่ือมัน่ เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึง่กนั
และกนั เป็นหนึ่งในคา่นิยมองค์กร ซึง่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ถือปฏิบตัิมาโดย
ตลอด 

1 x 5 
(ปานกลาง) 

 สง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของ
บคุลากรภายในองค์กรอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
- จดักิจกรรมสง่เสริมความรู้ และ
ปลกูฝังจิตส านึกเร่ืองการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร 

- สื่อสารประชาสมัพนัธ์เร่ืองการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และ
บทลงโทษ 

 

 ส านกัโทรทศัน์ 

 ศนูย์ปฏิบตัิการ
ตอ่ต้านการทจุริต 
(ศปท.) สว่นก ากบั 
และดแูลธรรมาภิ
บาลองค์กร 

 ส านกัทรัพยากร
มนษุย์และบริการ
องค์กร 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท 
ที่ 1/2562 เร่ือง เจตจ านงสจุริตในการบริหารตามหลกัธรรมาภบิาล) 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนด าเนินการ รวมทัง้แบบรายงานเก่ียวกบัการให้ หรือ รับ
เงินสนบัสนนุทรัพย์สนิ สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดตามค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562  
เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบันโยบายการให้ และการรับของขวญั พร้อมทัง้แบบรายงาน
การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมทัง้เผยแพร่สารจากกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ เร่ืองขอความร่วมมืองดรับของขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีมลูคา่สงูเกินความเหมาะสม
ในชว่งเทศกาลปีใหมฯ่ ตลอดจนจดัท าและน าสง่หนงัสือแจ้งคูค้่าและผู้ที่เก่ียวข้อง งดการให้
กระเช้าหรือของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของ 
บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของโครงการ 
CAC ซึง่เป็นโครงการที่ด าเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2558 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เร่ือง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  หลกัเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  พร้อมทัง้ให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัจดัท ารายงานรายการที่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ าทกุปี 

 จดัท าคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดขีอง บมจ.อสมท ซึง่ได้มีการก าหนดหลกัการด้าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิทีด่ีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเทา่
เทียมกนั โดยยดึหลกัความสจุริตและเที่ยงธรรม และค านึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
อยา่งสม ่าเสมอ 

 ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียของกรรมการ และผู้ บริหาร 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีสว่นได้เสียฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 จดัสง่บคุลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ เข้า
ร่วมอบรมองค์กรคณุธรรม การยกระดบัธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ  ศกึษาดงูาน ณ พิพิธภณัฑ์
ต้านโกง  

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท 
รวมทัง้วินยัและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ที่ฝ่าฝืน / กระท าความผิด กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัที่ก าหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยข้อบงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน พ.ศ.2558 

 จดัท าค าสัง่ที่ 255/2555 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ สืบสวนข้อเท็จจริง 
ตลอดจนให้ค าแนะน า สอดสอ่ง ให้ความชว่ยเหลือผู้บริหาร และพนกังานที่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด
จริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา มิให้ถกูกลัน่แกล้งหรือใช้อ านาจโดยไมเ่ป็นธรรม 

 จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต (ศปท.) และแตง่ตัง้คณะกรรมการศนูย์
ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ท าหน้าที่จดัท าข้อเสนอแนะ
แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต  รวมทัง้สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เร่ือง กรอบแนวทางในการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียน และคูมื่อการจดัการเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart 
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน  ตลอดจนปรับปรุงและเพ่ิมชอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียน และการแจ้ง
เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC  เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถแสดง
ความเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการ
กระท าใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าขา่ยทจุริต หรือประพฤติมิชอบ การกระท าผิดกฎหมาย การรับ
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

สินบน การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายและค าสัง่ตา่ง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  
3. Financial : 

 มีสว่นรายได้ ส านกับญัชีและการเงิน ท าหน้าทีในการตรวจสอบหลกัฐานการสัง่ซือ้
โฆษณา (Order) กบัรายงานการออกอากาศของเนลสนั วา่การออกอากาศครบถ้วน ถกูต้องก่อน
การเรียกเก็บเงิน ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หน่วยงานและอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน พ.ศ.2562  
4. Monitoring Control : 

 มีการควบคมุดแูล และสอบทานการปฏิบตัิงานจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้อยา่ง
ใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
พ.ศ.2562  

 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ท าหน้าทีป่ระเมินความเสี่ยงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ และติดตามผลการด าเนินงานน าเสนอคณะท างานการควบคมุภายใน  
และคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

 มีส านกัตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทกุเดือน 

 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบญัญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561  
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

4. ความเส่ียง
จาก
กระบวนการ
จัดซือ้จัดจ้าง  

เจ้าหน้าที่จดัซือ้ และ/
หรือ คณะกรรมการ
จดัซือ้จดัจ้าง อาจได้รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย 
/ ผู้ รับจ้างใน
กระบวนการจดัซือ้จดั
จ้าง เพื่อเอือ้ประโยชน์
ที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

1 x 5 
(ปานกลาง) 

1. Operation Control : 

 มีการก าหนดอ านาจอนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้างโดยแบง่ตามวงเงินของแตล่ะระดบัชัน้ตัง้แต ่
ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตามค าสัง่  
บมจ.อสมท ที่ 164/2560 เร่ือง การมอบอ านาจการปฏิบตัิงานและสัง่การแทนกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ตาม พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560 

 มีการจดัท า Flowchart ขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้าง โดยได้ก าหนดจดุควบคมุที่ส าคญัไว้
อยา่งชดัเจน และสื่อสารแนวปฏบิตัิให้พนกังานปฏิบตัิตาม Flowchart ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด  

 มีการจดัท าคูมื่อการจดัหาพสัด ุบมจ.อสมท เพ่ือให้มีกรอบการปฏิบตัิงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั ทัง้นี ้เพื่อให้การจดัซือ้จดัจ้างฯ เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด 
พร้อมทัง้สื่อสารคูมื่อฯ ไปยงัทกุหน่วยงาน เพื่อให้บคุลากร บมจ.อสมท ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด   

 มีการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560 โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการออกข้อก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะ, คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานจ้าง /งาน
เชา่, คณะกรรมการจดัหาพสัด,ุ คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ/ ตรวจการจ้าง / ตรวจการเชา่ 

 มีการก าหนดแนวทางการปฏบิตัิงานในการตรวจสอบความเหมาะสมของบคุลากรใน
หน่วยงานที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการในการจดัซือ้จดัจ้างถึงความเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคางานใน
การจดัซือ้จดัจ้าง และให้ลงนามในแบบค ารับรองยืนยนัถึงการไมมี่ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัผู้
เสนอราคางานในการจดัซือ้จดัจ้าง  

 มีการจดัท าหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคูค้่า แบบฟอร์มลงทะเบียนคูค้่า และจดัท า
ฐานข้อมลูกลางคูค้่า (Approved Vendor List) ของ บมจ.อสมท เพ่ือให้การคดัสรรคูค้่าเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  

 มีการหมนุเวียน (Rotation) การปฏิบตังิานของพนกังานภายในฝ่ายจดัซือ้ เพื่อไมใ่ห้
บคุลากรปฏิบตัิงานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเป็นระยะเวลานาน อนัเป็นการ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดชอ่งทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

1 x 5 
(ปานกลาง) 

 สง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของ
บคุลากรภายในองค์กรอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
- จดักิจกรรมสง่เสริมความรู้ และ
ปลกูฝังจิตส านึกเร่ืองการตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร 

- สื่อสารประชาสมัพนัธ์เร่ืองการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และบทลงโทษ 

 

 ฝ่ายจดัซือ้ 

 ศนูย์ปฏิบตัิการ
ตอ่ต้านการทจุริต 
(ศปท.) สว่นก ากบั 
และดแูลธรรมาภิ
บาลองค์กร 

 ส านกัทรัพยากร
มนษุย์และบริการ
องค์กร 
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ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

 มีการจดัท าทะเบียนคมุการจดัซือ้จดัจ้างที่เก่ียวกบัการพาณิชย์โดยตรง เพื่อให้สามารถ
ควบคมุติดตามและตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างประเภทพาณิชย์โดยตรงได้ 

 มีการก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนของ บมจ.อสมท โดยมีฝ่าย
สื่อสารองค์กรและกิจการเพ่ือสงัคม เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าทีป่ระสาน ตดิตามการ
ด าเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ ร้องเรียน
ทราบภายใน 30 วนั รวมทัง้จดัท ารายงานผลการด าเนินการเสนอกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ บมจ.อสมท รับทราบทกุไตรมาส 

2. Environmental Control :  

 พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560 

 ระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการจดัหาพสัด ุพ.ศ.2561 

 มีโครงสร้างหน่วยงานและก าหนดอ านาจหน้าที่ให้หนว่ยงานจดัซือ้ควบคมุตดิตามการ
จดัซือ้จดัจ้างให้สอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาพสัดุ และมี
การแบง่แยกหน้าที่หน่วยงานระหวา่ง สว่นงบประมาณ สว่นจดัซือ้ และฝ่ายการเงิน ออกจากกนั 
เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั(Check & balance) ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่
ด้วยการแบง่หน่วยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562  

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านความสมัพนัธ์กบั
คูค้่า และคูแ่ข่งทางการค้า เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย  ตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 วา่ด้วยข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
บมจ.อสมท  

 ทบทวนและประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจที่ไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

 ก าหนดเร่ือง Transparency & Trust เช่ือมัน่ เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึง่กนั
และกนั เป็นหนึ่งในคา่นิยมองค์กร ซึง่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ถือปฏิบตัิมาโดย
ตลอด 
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ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

 ประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท 
ที่ 1/2562 เร่ือง เจตจ านงสจุริตในการบริหารตามหลกัธรรมาภบิาล)   

 ก าหนดแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนด าเนินการ รวมทัง้แบบรายงานเก่ียวกบัการให้ หรือ รับ
เงินสนบัสนนุ ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เพ่ือ
ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบันโยบายการให้ และการรับของขวญั พร้อมทัง้แบบรายงาน
การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมทัง้เผยแพร่สารจากกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ เร่ืองขอความร่วมมืองดรับของขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีมลูคา่สงูเกินความเหมาะสม
ในชว่งเทศกาลปีใหมฯ่ ตลอดจนจดัท าและน าสง่หนงัสือแจ้งคูค้่าและผู้ที่เก่ียวข้อง งดการให้
กระเช้าหรือของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของ 
บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของโครงการ 
CAC ซึง่เป็นโครงการที่ด าเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2558 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เร่ือง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  หลกัเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  พร้อมทัง้ให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัจดัท ารายงานรายการที่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ าทกุปี 

 จดัท าคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดขีอง บมจ.อสมท ซึง่ได้มีการก าหนดหลกัการด้าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิทีด่ีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเทา่
เทียมกนั โดยยดึหลกัความสจุริตและเที่ยงธรรม และค านึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
อยา่งสม ่าเสมอ 

 ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียของกรรมการ และผู้ บริหาร 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีสว่นได้เสียฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 จดัสง่บคุลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ เข้า
ร่วมอบรมองค์กรคณุธรรม การยกระดบัธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ  ศกึษาดงูาน ณ พิพิธภณัฑ์
ต้านโกง  

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท 
รวมทัง้วินยัและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ทีฝ่่าฝืน / กระท าความผิด กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัที่ก าหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยข้อบงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน พ.ศ.2558 

 จดัท าค าสัง่ที่ 255/2555 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ สืบสวนข้อเท็จจริง 
ตลอดจนให้ค าแนะน า สอดสอ่ง ให้ความชว่ยเหลือผู้บริหาร และพนกังานที่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด
จริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา มิให้ถกูกลัน่แกล้งหรือใช้อ านาจโดยไมเ่ป็นธรรม 

 จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต (ศปท.) และแตง่ตัง้คณะกรรมการศนูย์
ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ท าหน้าที่จดัท าข้อเสนอแนะ
แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต  รวมทัง้สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 
3. Financial Control (optional) : 

 ฝ่ายบญัชีมีหน้าทีว่ิเคราะห์และตรวจสอบรายการเบิกจา่ยให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน 
เช่ือถือได้ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หน่วยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
พ.ศ.2562 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

4. Monitoring Control : 
 มีการรายงานประสิทธิภาพการจดัซือ้จดัจ้างน าเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อ

ทราบ ทกุเดือน 

 มีการควบคมุดแูล และสอบทานการปฏิบตัิงานจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้อยา่ง
ใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
พ.ศ.2562  

 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ท าหน้าทีป่ระเมินความเสี่ยงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ และติดตามผลการด าเนินงานน าเสนอคณะท างานการควบคมุภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส   

 มีส านกัตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทกุเดือน 

 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบญัญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



การประเมินความเส่ียงเพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ประจ าปี 2563 

 

- 19 - 
       

ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

5. ความเส่ียง
จาก
กระบวนการ
จัดผังรายการ 

คณะกรรมการ
พิจารณาผงัรายการ / 
ผู้ มีอ านาจอนมุตัิ อาจมี
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict 
of Interest) และ
แทรกแซงกระบวนการ
พิจารณาผงัรายการ 
โดยอาจมีการก าหนด
นโยบาย หรืออาจมีการ
รับสินบน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจาก 
ผู้จดัรายการ เพ่ือเอือ้
ประโยชน์ให้ได้รับการ
พิจารณาบรรจผุงั
รายการ  

1 x 3 
(ต ่า) 

1. Operation Control : 

 จดัท า Flowchart กระบวนการจดัท าผงัรายการโทรทศัน์  โดยก าหนดจดุควบคมุที่
ส าคญัไว้อยา่งชดัเจน และสื่อสารแนวปฏิบตัิให้พนกังานปฏิบตัติาม Flowchart ดงักลา่วอยา่ง
เคร่งครัด 

  มีการก าหนดกลยทุธ์ด้านผงัรายการ การน าเสนอรายการ  การพิจารณารายการ การ
แจ้งผลการพิจารณา และการประเมินผลรายการ 

 มีการพิจารณาผงัรายการ ซึง่ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ เพ่ือให้การคดัสรร
รายการเป็นไปอยา่งอิสระ เป็นธรรม และโปร่งใส 

   มีการก าหนดกรอบหลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตัใินการจดัผงัรายการ เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในการจดัหา คดัเลือก และพิจารณาผงัรายการที่รัดกมุ  ป้องกนัการแทรกแซง  โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

 มีการก าหนดคูมื่อการปฏิบตัิงานของส านกัโทรทศัน์ ในการจดัหารายการโทรทศัน์ และ
สื่อสารแนวปฏิบตัิฯ เพื่อให้บคุลากรของ บมจ.อสมท ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
2. Environmental Control : 

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านความสมัพนัธ์กบั
คูค้่า และคูแ่ข่งทางการค้า เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย  ตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 วา่ด้วยข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
บมจ.อสมท  

 ทบทวนและประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจที่ไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

 ก าหนดเร่ือง Transparency & Trust เช่ือมัน่ เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึง่กนั
และกนั เป็นหนึ่งในคา่นิยมองค์กร ซึง่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ถือปฏิบตัิมาโดย
ตลอด 

 ประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานตามหลกั 

1 x 3 
(ต ่า) 

- - 
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ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 
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หลังจากการ
ด าเนินการ 
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ธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท ที่ 1/2562 เร่ือง เจตจ านงสจุริตในการบริหารตามหลกัธรร
มาภิบาล)   

 ก าหนดแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนด าเนินการ รวมทัง้แบบรายงานเก่ียวกบัการให้ หรือ รับ
เงินสนบัสนนุ ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เพ่ือ
ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบันโยบายการให้ และการรับของขวญั พร้อมทัง้แบบรายงาน
การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมทัง้เผยแพร่สารจากกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ เร่ืองขอความร่วมมืองดรับของขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีมลูคา่สงูเกินความเหมาะสม
ในชว่งเทศกาลปีใหมฯ่ ตลอดจนจดัท าและน าสง่หนงัสือแจ้งคูค้่าและผู้ที่เก่ียวข้อง งดการให้
กระเช้าหรือของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของ 
บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของโครงการ 
CAC ซึง่เป็นโครงการที่ด าเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2558 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เร่ือง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  หลกัเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  พร้อมทัง้ให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัจดัท ารายงานรายการที่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ าทกุปี 

 จดัท าคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดขีอง บมจ.อสมท ซึง่ได้มีการก าหนดหลกัการด้าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิทีด่ีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเทา่
เทียมกนั โดยยดึหลกัความสจุริตและเที่ยงธรรม และค านึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
อยา่งสม ่าเสมอ 

 ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีสว่นได้เสียฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 จดัสง่บคุลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ  
เข้าร่วมอบรมองค์กรคณุธรรม การยกระดบัธรรมาภิบาลในรัฐวสิาหกิจ  ศกึษาดงูาน ณ 
พิพิธภณัฑ์ต้านโกง  

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท 
รวมทัง้วินยัและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ที่ฝ่าฝืน / กระท าความผิด กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัที่ก าหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยข้อบงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน พ.ศ.2558 

 จดัท าค าสัง่ที่ 255/2555 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ สืบสวนข้อเท็จจริง 
ตลอดจนให้ค าแนะน า สอดสอ่ง ให้ความชว่ยเหลือผู้บริหาร และพนกังานที่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด
จริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา มิให้ถกูกลัน่แกล้งหรือใช้อ านาจโดยไมเ่ป็นธรรม 

 จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต (ศปท.) และแตง่ตัง้คณะกรรมการศนูย์
ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ท าหน้าที่จดัท าข้อเสนอแนะ
แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต  รวมทัง้สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562เร่ือง กรอบแนวทางในการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียน และคูมื่อการจดัการเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart 
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน  ตลอดจนปรับปรุงและเพ่ิมชอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียน และการแจ้ง
เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC  เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถแสดง
ความเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการ
กระท าใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าขา่ยทจุริต หรือประพฤติมิชอบ การกระท าผิดกฎหมาย การรับ
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

สินบน การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายและค าสัง่ตา่ง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  
3. Monitoring Control : 

 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ท าหน้าทีป่ระเมินความเสี่ยงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ และติดตามผลการด าเนินงานน าเสนอคณะท างานการควบคมุภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส   

 มีส านกัตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงาน ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทกุเดือน 

 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบญัญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

6.ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
จ้างผลิต 

ผู้ มีอ านาจอนมุตัิอาจมี
การรับสินบน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด หรือ
อาจใช้อ านาจหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย 
หรือแทรกแซง
กระบวนการพิจารณา
คดัเลือกผู้ผลิตรายการ 
หรือข้อตกลงทางธุรกิจ
ที่เอือ้ประโยชน์แก่
ผู้ผลติรายการ ท า
ให้ผลการพิจารณาใน
กระบวนการคดัเลือก
ไมเ่ป็นธรรมกบัผู้ผลติ
รายอื่น หรือ เพื่อเอือ้
ประโยชน์ให้ผู้ผลิตบาง
รายได้รับงาน 

1 x 3 
(ต ่า) 

1. Operation Control : 

  จดัท า Flowchart กระบวนการจ้างผลติรายการ โดยก าหนดจดุควบคมุที่ส าคญั และ
สื่อสารแนวปฏิบตัิดงักลา่ว ให้พนกังานปฏิบตัิตาม Flowchart ดงักลา่ว ซึง่มีการด าเนินการ  ใน
รูปของคณะกรรมการ 

  มีการก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาผู้ รับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ที่เป็นมาตรฐาน  
และก าหนดกรอบราคาคา่จ้างผลิตรายการตามประเภทรายการ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
และเทียบเคียงเจรจาตอ่รองกบัผู้ รับจ้างผลิตรายการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของ
กระบวนการจ้างผลิตรายการ  

   มีการจ้างผลิตรายการตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการจดัหาพสัด ุพ.ศ.2561 

 มีการก าหนดคูมื่อการปฏิบตัิงานของส านกัโทรทศัน์  ในการจ้างผู้ผลิตรายการ และ
สื่อสารให้บคุลากรที่เก่ียวข้องถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

 ด าเนินการจดัหา / จ้างผลติรายการตามคูมื่อการจดัหาพสัด ุบมจ.อสมท 
2. Environmental Control : 

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ  การบริหารพสัดภุาครัฐ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกบัการพาณิชย์โดยตรง 

 ค าสัง่ บมจ.อสมท วา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2561 

 ค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 230/2560 เร่ือง การมอบอ านาจการปฏิบตัิงานและสัง่การแทน
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านความสมัพนัธ์กบั
คูค้่า และคูแ่ข่งทางการค้า เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย ตาม
ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 วา่ด้วยข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
บมจ.อสมท  

 ทบทวนและประกาศใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจที่ไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

1 x 3 
(ต ่า) 

- - 



การประเมินความเส่ียงเพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ประจ าปี 2563 

 

- 24 - 
       

ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

 ก าหนดเร่ือง Transparency & Trust เช่ือมัน่ เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึง่กนั
และกนั เป็นหนึ่งในคา่นิยมองค์กร ซึง่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้ถือปฏิบตัิ มาโดย
ตลอด 

 ประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท 
ที่ 1/2562 เร่ือง เจตจ านงสจุริตในการบริหารตามหลกัธรรมาภบิาล)   

 ก าหนดแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนด าเนินการ รวมทัง้แบบรายงานเก่ียวกบัการให้ หรือ รับ
เงินสนบัสนนุ ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 150/2562  
เพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ 

 ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบันโยบายการให้ และการรับของขวญั พร้อมทัง้แบบรายงาน
การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมทัง้เผยแพร่สารจากกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ เร่ืองขอความร่วมมืองดรับของขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีมลูคา่สงูเกินความเหมาะสม
ในชว่งเทศกาลปีใหมฯ่ ตลอดจนจดัท าและน าสง่หนงัสือแจ้งคูค้่าและผู้ที่เก่ียวข้อง งดการให้
กระเช้าหรือของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของ 
บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของโครงการ 
CAC ซึง่เป็นโครงการที่ด าเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2558 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เร่ือง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  หลกัเกณฑ์ และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  พร้อมทัง้ให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัจดัท ารายงานรายการที่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นประจ าทกุปี 

 จดัท าคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดขีอง บมจ.อสมท ซึง่ได้มีการก าหนดหลกัการด้าน
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตัิทีด่ีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งเทา่
เทียมกนั โดยยดึหลกัความสจุริตและเที่ยงธรรม และค านึงถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่
อยา่งสม ่าเสมอ 

 ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัิเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีสว่นได้เสียฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 จดัสง่บคุลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ  
เข้าร่วมอบรมองค์กรคณุธรรม การยกระดบัธรรมาภิบาลในรัฐวสิาหกิจ  ศกึษาดงูาน  ณ 
พิพิธภณัฑ์ต้านโกง  

 มีการก าหนดข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท 
รวมทัง้วินยัและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้ทีฝ่่าฝืน / กระท าความผิด กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัที่ก าหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยข้อบงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน พ.ศ.2558 

 จดัท าค าสัง่ที่ 255/2555 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ สืบสวนข้อเท็จจริง
ตลอดจนให้ค าแนะน า สอดสอ่ง ให้ความชว่ยเหลือผู้บริหาร และพนกังาน ทีป่ฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดจริยธรรมอยา่งตรงไปตรงมา มิให้ถกูกลัน่แกล้งหรือใช้อ านาจโดยไมเ่ป็นธรรม 

 จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต (ศปท.) และแตง่ตัง้คณะกรรมการศนูย์
ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ท าหน้าที่จดัท าข้อเสนอแนะ
แนวทางในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต  รวมทัง้สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม   แก่ผู้ปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

 จดัท าค าสัง่ บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เร่ือง กรอบแนวทางในการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียน และคูมื่อการจดัการเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทัง้ Flowchart 
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน  ตลอดจนปรับปรุงและเพ่ิมชอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียน และการแจ้ง
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ความเส่ียง ค าอธิบาย 
ระดับ

ความเส่ียง 
ระบบควบคุมภายใน (ท่ีด าเนินการแล้ว) 

ความเส่ียงท่ีเหลือ
หลังจากการ
ด าเนินการ 

ความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ 

เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC  เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถแสดง
ความเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการ
กระท าใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าขา่ยทจุริต หรือประพฤติมิชอบ การกระท าผิดกฎหมาย การรับ
สินบน การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายและค าสัง่ตา่ง ๆ รวมถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  
3. Financial Control (optional) : 

 ฝ่ายบญัชีท าหน้าที่ในการวิเคราะห์และตรวจสอบรายการเบิกจา่ยให้มีความถกูต้อง 
ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หน่วยงานและอ านาจหน้าทีข่อง
หน่วยงาน พ.ศ.2562  

 มีการควบคมุงบประมาณการจ้างผลติรายการโดยสว่นงบประมาณ ตามระเบียบ บม
จ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562  
4. Monitoring Control : 

 มีการควบคมุดแูล และสอบทานการปฏิบตัิงานจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้อยา่ง
ใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท วา่ด้วยการแบง่หนว่ยงานและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
พ.ศ.2562  

 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ท าหน้าทีป่ระเมินความเสี่ยงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ และติดตามผลการด าเนินงานน าเสนอคณะท างานการควบคมุภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

 มีส านกัตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทกุเดือน 

 มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบญัญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561  
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