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การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่น ประจาปี 2562
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 ึงธุรกิจ 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
ทั้งนี้ ได้สรุ ปข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตหรื อผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่สาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิจของ บมจ.อสมท
ออกเป็ น 6 ประเด็นหลัก ตามตารางข้างท้าย ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ความเสี่ ยงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์
ความเสี่ ยงจากกระบวนการจัดผังรายการ
ความเสี่ ยงจากกระบวนการผลิตและจัดหารายการ
ความเสี่ ยงจากกระบวนการออกอากาศ
ความเสี่ ยงจากกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง
ความเสี่ ยงจากกระบวนการสรรหา / คัดเลือกบุคลากร

-1-

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562

รายงานการวิเคราะห์ และจัดการความเสี่ ยงด้ านทุจริตคอร์ รัปชั่ นของ บมจ.อสมท
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

1. เสนอขาย
โครงการพิเศษ
ให้ แก่ภาครัฐ /
เอกชน

1. เจ้าหน้าที่ขายอาจมีการ
เสนอให้สินบนหรื อ
ประโยชน์อื่นใดแก่
หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน
(เช่น ส่วนลดหรื อสิ ทธิ
พิเศษอื่น ๆ) เพื่อให้
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อโครงการ
พิเศษของ บมจ.อสมท
(การเสนอขายสื่ อทุก
รู ปแบบ พร้อมจัดกิจกรรม
แก่หน่วยงานภาครัฐ /
เอกชน)

ระดับ
ความเสี่ยง
2x4
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2561
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ ป.ป.ช.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
 ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน บมจ.อสมท ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คู่มือ และ Flowchart การจัดซื้ อจัดจ้าง บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยเงินบริ จาค พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และด้านการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่ อง เปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
 ประกาศเจตจานงสุ จริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ
1x4
(ต่า)

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

 ทบทวนและพัฒนาระบบ และกระบวนการ
บริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน (Voice of
Customer : VOC) ให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น

 ฝ่ าย
อานวยการ
 ฝ่ าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 ส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ของบุคลากรภายในองค์กร
- จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แก่บุคลากรภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่ อง
- จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู้ และปลูกฝัง
จิตสานึ กเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กร
- สื่ อสารประชาสัมพันธ์เรื่ องการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และบทลงโทษ

 ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ต่อต้านการ
ทุจริ ต (ศปท.)
ส่ วนกากับและ
ดูแล
ธรรมาภิบาล
 สานัก
ทรัพยากรมนุษย์
 ฝ่ ายเลขานุการ
บริ ษทั
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ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิ ยามให้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
2. คู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart กระบวนงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการขาย
และการตลาด ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและจุดควบคุมความเสี่ ยง
สาคัญอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้ องกับ
กระบวนการขายและการตลาด ดังนี้
 คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท
 คู่มือการปฏิบตั ิงานของสานักการขาย
 Flowchart ในการดาเนินงานโครงการพิเศษตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งระบุลาดับขั้นตอนการดาเนิ นงาน และจุดควบคุมความเสี่ ยง
ที่สาคัญอย่างชัดเจน เพื่อลดและป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ น
ธุรกิจ
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุ งเพื่อให้การรายงานผล
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น โดยให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน บมจ.
อสมท รายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งในปี 2562 ยังคงใช้แบบฟอร์ มการรายงานฯ
เช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
 อัตราส่ วนลดทางธุรกิจ
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ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ และแบบฟอร์มรายงานการรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด
 แนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ระบบขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุที่ปรับปรุ งและพัฒนาให้สอดคล้องและ
รองรับกับการขายรู ปแบบใหม่ที่หลากหลายของ บมจ.อสมท ทั้งในปั จจุบนั และ
ในอนาคต
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
 ระบบ Vendor Approved List และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่คา้ ของ บมจ.อสมท
 จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
 สื่ อสารนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน เช่น การระบุคาขวัญ และนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ไว้ในบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อตอกย้าจิตสานึ กด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรม CG DAY , CG News
- ภายนอก เช่น หนังสื อแจ้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วมลูกค้าคู่คา้ ) เรื่ อง นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท
 แจ้งเวียนและสื่ อสารแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และจัดอบรม
สร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 จัดอบรม/สัมมนาผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรเกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอก และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง
สานักงาน ป.ป.ช.
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการตลาดและ
การขายผลิตภัณฑ์
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562

ความเสี่ยง

คาอธิบาย
1.2 เจ้าหน้าที่ขาย / ผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิ อาจเสนอ
โครงการโดยการกาหนด
กรอบหลักเกณฑ์การจัด
กิจกรรม หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้ลูกค้า/คู่คา้
บางรายได้รับงาน หรื อ
อาจมีเจตนา เจาะจงเลือก
ลูกค้าบางรายเข้าร่ วมทริ ป/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กร
จัดขึ้น เพื่อประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั

ระดับ
ความเสี่ยง
2x3
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2561
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ ป.ป.ช.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน บมจ.อสมท ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คู่มือ และ Flowchart การจัดซื้อจัดจ้าง บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยเงินบริ จาค พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และด้านการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
 ประกาศเจตจานงสุจริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิ ยามให้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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ความเสี่ยงที่เหลือ
ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่
หลังจากการดาเนินการ
1x3
 จัดทา Flowchart กระบวนการทาธุรกรรม
(ต่า)
ในรู ปแบบ Media Partner เพื่อให้มีแนว
ปฏิบตั ิที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และสื่ อสารแนวปฏิบตั ิฯ เพื่อให้บุคลากร
ของ บมจ.อสมท ใช้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด

ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่
จัดทา
โครงการ /
กิจกรรม
 สานัก
การตลาด
 สานักการขาย
 สานัก
กฎหมาย
 สานักบัญชี
และการเงิน

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่ อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
2. คู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart กระบวนงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการขาย
และการตลาด ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและจุดควบคุมความเสี่ ยง
สาคัญอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้ องกับ
กระบวนการขายและการตลาด ดังนี้
 คู่มือการกากับกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท
 คู่มือการปฏิบตั ิงานของสานักการขาย
 Flowchart ในการดาเนินงานโครงการพิเศษตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งระบุลาดับขั้นตอนการดาเนิ นงาน และจุดควบคุมความเสี่ ยงที่
สาคัญอย่างชัดเจน เพื่อลดและป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ น
ธุรกิจ
 อัตราส่ วนลดทางธุรกิจ
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ และแบบฟอร์มรายงานการรับ
ของขวัญทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
 แนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
 ระบบ Vendor Approved List และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่คา้ ของ บมจ.อสมท
 ระบบขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุที่ปรับปรุ งและพัฒนาให้สอดคล้องและ
รองรับกับการขายรู ปแบบใหม่ที่หลากหลายของ บมจ.อสมท ทั้งในปั จจุบนั และ
ในอนาคต
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ว)
 จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
 การสื่ อสารนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน เช่น การระบุคาขวัญ และนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ไว้ในบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อตอกย้าจิตสานึ กด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรม CG DAY , CG News
- ภายนอก เช่น หนังสื อแจ้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วมลูกค้าคู่คา้ ) เรื่ อง นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท
 แจ้งเวียนและสื่ อสารแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และจัดอบรมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 การอบรม/สัมมนาผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรเกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอก และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง
สานักงาน ป.ป.ช.
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการตลาด
และการขายผลิตภัณฑ์
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ
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ความเสี่ยง

คาอธิบาย
1.3 ผู้มีอานาจอนุมัติ/
คณะกรรมการพิจารณาผัง
รายการโทรทัศน์ อาจมี
การรับสินบนหรื อ
ประโยชน์ อื่นใดจากผู้เช่ า
เวลาออกอากาศ หรื อ
คู่สัญญาทางธุรกิจ เพื่อเอือ้
ประโยชน์ ให้ ได้รับการ
พิจารณาบรรจุผงั รายการ
ประเภทเช่ าเวลา หรื อ
รายการพิเศษนอกผัง
รายการปกติ หรื อให้ ได้รับ
ส่ วนลดหรื ออัตราค่าเช่ า
เวลาเป็ นกรณีพเิ ศษ

ระดับ
ความเสี่ยง
2x4
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2561
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ ป.ป.ช.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน บมจ.อสมท ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คู่มือ และ Flowchart การจัดซื้ อจัดจ้าง บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยเงินบริ จาค พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และด้านการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 201/2561 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผังรายการ
โทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยมีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนด
แนวทางการพิจารณาจัดทาผังรายการโทรทัศน์ และพิจารณาบรรจุรายการ
เช่าเวลาประเภทรายการพิเศษ เป็ นครั้งคราว (รายการนอกผังรายการปกติ)
รวมทั้งจัดทาผังรายการโทรทัศน์ของช่ อง 9 MCOT HD โดยมีการประชุม และ
มีบนั ทึกการประชุม เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ
1x4
(ต่า)

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

-

 เจ้าหน้าที่ขาย
(สานักการ
ขาย สานัก
วิทยุ และฝ่ าย
ดิจิทลั ) หรื อ
ผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 ประกาศเจตจานงสุจริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิ ยามให้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่ อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
2. คู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart กระบวนงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการขาย
และการตลาด ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและจุดควบคุมความเสี่ ยง
สาคัญอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้ องกับ
กระบวนการขายและการตลาด ดังนี้
 คู่มือการกากับกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท
 คู่มือการปฏิบตั ิงานของสานักการขาย
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ และแบบฟอร์มรายงานการรับ
ของขวัญทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
 ระบบขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุที่ปรับปรุ งและพัฒนาให้สอดคล้องและ
รองรับกับการขายรู ปแบบใหม่ที่หลากหลายของ บมจ.อสมท ทั้งในปั จจุบนั และ
ในอนาคต
 ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 การสื่ อสารนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน เช่น การระบุคาขวัญ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไว้ในบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อตอกย้าจิตสานึ กด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรม CG DAY , CG News
- ภายนอก เช่น หนังสื อแจ้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วมลูกค้าคู่คา้ ) เรื่ อง นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท
 แจ้งเวียนและสื่ อสารแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และจัดอบรมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 การฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สานักงาน ป.ป.ช.
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการตลาดและ
การขายผลิตภัณฑ์
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย
1.4 เจ้ าหน้ าที่ขายอาจมี
การให้ ผลประโยชน์ อื่นใด
แก่ลูกค้าในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อโฆษณา เพื่อให้ ได้
ยอดขายตามเป้าหมายที่
กาหนด หรื อประโยชน์ ที่
เกีย่ วข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั

ระดับ
ความเสี่ยง
2x3
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2561
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ ป.ป.ช.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน บมจ.อสมท ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คู่มือ และ Flowchart การจัดซื้ อจัดจ้าง บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยเงินบริ จาค พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)
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ความเสี่ยงที่เหลือ
ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่
ผู้รับผิดชอบ
หลังจากการดาเนินการ
1x3
 พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบขาย
 สานักการขาย
(ต่า)
โฆษณาโทรทัศน์ ให้สอดคล้องกับรู ปแบบ
สานักวิทยุ
การขายที่เปลี่ยนแปลงไป
และฝ่ าย
- ปรับปรุ งและพัฒนาระบบขายโฆษณา
ดิจิทลั
โดยเพิ่มช่องการลงนามของผูค้ วบคุมการ
ผลิตรายการในเอกสารคิวโฆษณา Tie-in
ประจาวัน
- กาหนดผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจนในการ
ตรวจสอบการจัดวาง Tie-in ให้ตรงกับ
คิวโฆษณาทุกครั้งที่ผลิตรายการ พร้อม
กับลงนามในฐานะผูค้ วบคุมการผลิต
รายการผ่านระบบฯ
- สุ่ มเลือกรายการในการตรวจเช็คความ
ครบถ้วนของจานวนการโฆษณา Tie-in
ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562

ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และด้านการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
 ประกาศเจตจานงสุจริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิ ยามให้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่ อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
2. คู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart กระบวนงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการขาย
และการตลาด ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและจุดควบคุมความเสี่ ยง
สาคัญอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้ องกับ
กระบวนการขายและการตลาด ดังนี้
 คู่มือการกากับกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท
 คู่มือการปฏิบตั ิงานของสานักการขาย
 คู่มือปฏิบตั ิงานการชาระเงินของลูกค้า
 คู่มือระบบงาน / Flowchart รายได้โฆษณา
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่
 เพิ่มการนาระบบการขายโฆษณาวิทยุ (BMS)
ไปใช้กบั งานขายโฆษณาวิทยุภูมิภาค
 จัดทา Flowchart กระบวนการหารายได้จาก
ธุรกิจดิจิทลั ที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ว)
 Flowchart ในการดาเนินงานโครงการพิเศษตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
 ทบทวนและปรับปรุ ง Flowchart กระบวนการออกอากาศโฆษณาโทรทัศน์ใน
รู ปแบบ Tie-in ทั้งรายการสด และรายการเทปบันทึกของ บมจ.อสมท
 ทบทวนและปรับปรุ ง Flowchart ระบบรายได้โฆษณาวิทยุภูมิภาค (งานขาย
ส่วนภูมิภาค) โดยกาหนดจุดควบคุมที่สาคัญเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบความ
ถูกต้องของการออกอากาศจริ งให้สอดคล้องกับสัญญาโฆษณา คิวโฆษณา/ผัง
โฆษณา รายงานการออกอากาศ และใบเสร็ จรับเงิน
 แนวปฏิบตั ิในการพิจารณาอนุมตั ิ Package พิเศษ ซึ่งต้องนาเสนอ กก.ผอ.ใหญ่
ก่อนบรรจุลงระบบขายโฆษณาโทรทัศน์
 แนวปฏิบตั ิในการพิจารณากรณี ที่มีการขอส่ วนลดที่สูงกว่าอัตราปกติที่กาหนด
ซึ่งต้องนาเสนอ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณาอนุมตั ิ
 อัตราค่าโฆษณา
 การจัด Package มาตรฐาน โดยสานักการตลาด
 หลักเกณฑ์การบริ หารเงินรางวัลนาเข้า เพื่อส่ งเสริ มการขาย / ส่งเสริ มการตลาด
ที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 กรอบเงินรางวัลนาเข้าของสานักวิทยุ
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ และแบบฟอร์ มรายงานการรับ
ของขวัญทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้และรับเงินสนับสนุน และแบบฟอร์มรายงานการให้
และรับเงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใด
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบขายโฆษณาโทรทัศน์ให้สอดคล้องและรองรับกับการ
ขายรู ปแบบใหม่ที่หลากหลายของ บมจ.อสมท ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต
 ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
 การสื่ อสารนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน เช่น การระบุคาขวัญ และนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ไว้ในบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อตอกย้าจิตสานึ กด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรม CG DAY , CG News
- ภายนอก เช่น หนังสื อแจ้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วมลูกค้าคู่คา้ ) เรื่ อง นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท
 แจ้งเวียนและสื่ อสารแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และจัดอบรมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 การฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สานักงาน ป.ป.ช.
 การตรวจสอบรายงานออกอากาศ Nielsen กับระบบ BMS และกระทบยอดกับ
แพ็คเกจการขาย โดยฝ่ ายบัญชี
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการตลาดและ
การขายผลิตภัณฑ์
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

2. ความเสี่ ยง
จากระบวนการ
จัดผังรายการ

ผู้มีอานาจอนุมัติอาจมีการ
ใช้ อานาจหน้ าที่ในการ
กาหนดนโยบายหรื อ
แทรกแซงกระบวนการ
พิจารณาผังรายการ เพื่อ
เอือ้ ประโยชน์ ให้ ผ้เู สนอ
รายการบางราย

ระดับ
ความเสี่ยง
2x4
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2561
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ ป.ป.ช.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน บมจ.อสมท ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คู่มือ และ Flowchart การจัดซื้ อจัดจ้าง บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยเงินบริ จาค พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และด้านการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
 ประกาศเจตจานงสุจริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิยามให้ครอบคลุมการคอร์รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ
1x4
(ต่า)

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่
-

ผู้รับผิดชอบ
-

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่ อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
2. คู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart กระบวนงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการขาย
และการตลาด ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและจุดควบคุมความเสี่ ยง
สาคัญอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้ องกับ
กระบวนการจัดผังรายการ ดังนี้
 คู่มือการกากับกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 201/2561 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผังรายการ
โทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยมีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนด
แนวทางการพิจารณาจัดทาผังรายการโทรทัศน์ และพิจารณาบรรจุรายการ
เช่าเวลาประเภทรายการพิเศษ เป็ นครั้งคราว (รายการนอกผังรายการปกติ)
รวมทั้งจัดทาผังรายการโทรทัศน์ของช่ อง 9 MCOT HD โดยมีการประชุม และ
มีบนั ทึกการประชุม เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 แนวปฏิบตั ิในการจัดผังรายการโทรทัศน์
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ และแบบฟอร์มรายงานการรับ
ของขวัญทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
 ระบบขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุที่ปรับปรุ งและพัฒนาให้สอดคล้องและ
รองรับกับการขายรู ปแบบใหม่ที่หลากหลายของ บมจ.อสมท ทั้งในปั จจุบนั และ
ในอนาคต
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562

ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
 การสื่ อสารนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน เช่น การระบุคาขวัญ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไว้ในบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อตอกย้าจิตสานึ กด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรม CG DAY , CG News
- ภายนอก เช่น หนังสื อแจ้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วมลูกค้าคู่คา้ ) เรื่ อง นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท
 แจ้งเวียนและสื่ อสารแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และจัดอบรมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 การฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สานักงาน ป.ป.ช.
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการจัดผัง
รายการ
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง
3. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
ผลิต/จัดหา
รายการ

คาอธิบาย
ผู้มีอานาจอนุมัต/ิ
คณะกรรมการพิจารณาผัง
รายการอาจมีการใช้ อานาจ
หน้ าที่ในการกาหนด
นโยบาย หรื อแทรกแซง
กระบวนการพิจารณา
คัดเลือกผู้ผลิต/ผู้จัด
รายการ ทาให้ ผลการ
พิจารณาในกระบวนการ
คัดเลือกไม่ เป็ นธรรมกับ
ผู้ผลิตหรื อผู้จัดรายการ
รายอื่น

ระดับ
ความเสี่ยง
2x4
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2561
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ ป.ป.ช.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน บมจ.อสมท ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คู่มือ และ Flowchart การจัดซื้ อจัดจ้าง บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยเงินบริ จาค พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และด้านการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 201/2561 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผังรายการ
โทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยมีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนด
แนวทางการพิจารณาจัดทาผังรายการโทรทัศน์ และพิจารณาบรรจุรายการ
เช่าเวลาประเภทรายการพิเศษ เป็ นครั้งคราว (รายการนอกผังรายการปกติ)
รวมทั้งจัดทาผังรายการโทรทัศน์ของช่ อง 9 MCOT HD โดยมีการประชุม และ
มีบนั ทึกการประชุม เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ความเสี่ยงที่เหลือ
ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่
หลังจากการดาเนินการ
1x4
 จัดทา Flowchart กระบวนการผลิตรายการ
(ต่า)
และขายโฆษณาระหว่าง บมจ.อสมท กับ
Platform อื่นทั้งภายในและภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยธุรกิจ
 สานัก
การตลาด
 สานักการขาย
 สานัก
กฎหมาย
 สานักบัญชี
และการเงิน

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ว)
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่ อง เปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
 ประกาศ เจตจานงสุ จริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิ ยามให้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
2. คู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart กระบวนงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการขาย
และการตลาด ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและจุดควบคุมความเสี่ ยง
สาคัญอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้ องกับ
กระบวนการผลิตและจัดหารายการ ดังนี้
 คู่มือการกากับกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท
 คู่มือหลักเกณฑ์การจัดทาราคากลาง บมจ.อสมท
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ และแบบฟอร์มรายงานการรับ
ของขวัญทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
 ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 การสื่ อสารนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน เช่น การระบุคาขวัญ และนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ไว้ในบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อตอกย้าจิตสานึ กด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรม CG DAY , CG News
- ภายนอก เช่น หนังสื อแจ้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วมลูกค้าคู่คา้ ) เรื่ อง นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท
 แนวปฏิบตั ิในการจัดผังรายการโทรทัศน์
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุ งเพื่อให้การรายงานผล
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น โดยให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน บมจ.
อสมท รายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งในปี 2562 ยังคงใช้แบบฟอร์ มการรายงานฯ
เช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา
 สัญญาทางธุรกิจที่มีรูปแบบเป็ นมาตรฐาน
 หลักเกณฑ์การพิจารณาผูร้ ับจ้างผลิตรายการที่เป็ นมาตรฐาน
 แจ้งเวียนและสื่ อสารแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และจัดอบรมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 การฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สานักงาน ป.ป.ช.
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการผลิต/จัดหา
รายการ
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง
4. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
ออกอากาศ

คาอธิบาย
บุคลากรด้านการขาย และ
/ หรื อ บุคลากรด้ านการ
ผลิตและออกอากาศ อาจ
ได้รับสินบนหรื อ
ผลประโยชน์ จากลูกค้ า
เพื่อออกอากาศโฆษณาเกิน
จานวนเวลาที่กาหนด หรื อ
นาโฆษณาที่ไม่ ได้ปรากฏ
ในสัญญาขายโฆษณามา
ออกอากาศ

ระดับ
ความเสี่ยง
2x4
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2561
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ ป.ป.ช.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน บมจ.อสมท ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คู่มือ และ Flowchart การจัดซื้ อจัดจ้าง บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยเงินบริ จาค พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และด้านการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
 ประกาศเจตจานงสุจริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิ ยามให้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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ความเสี่ยงที่เหลือ
ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่
ผู้รับผิดชอบ
หลังจากการดาเนินการ
1x4
 เพิ่มการนาระบบการขายโฆษณาวิทยุ (BMS)  บุคลากรด้าน
(ต่า)
ไปใช้กบั งานขายโฆษณาวิทยุภูมิภาค
การขาย และ
/ หรื อ
บุคลากรด้าน
การผลิตและ
ออกอากาศ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่ อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
2. คู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart กระบวนงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการขาย
และการตลาด ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและจุดควบคุมความเสี่ ยง
สาคัญอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้ องกับ
กระบวนการออกอากาศ ดังนี้
 คู่มือการกากับกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท
 คู่มือการปฏิบตั ิงานของสานักการขาย
 คู่มือการปฏิบตั ิงานของกระบวนการออกอากาศ
 Flowchart การหารายได้โฆษณาโทรทัศน์ บมจ.อสมท
 Flowchart การหารายได้โฆษณาวิทยุส่วนกลาง บมจ.อสมท
 ปรับปรุ ง Flowchart ระบบรายได้โฆษณาวิทยุภูมิภาค (งานขายส่ วนภูมิภาค)
โดยกาหนดจุดควบคุมที่สาคัญเพิม่ เติม เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของ
การออกอากาศจริ งให้สอดคล้องกับสัญญาโฆษณา คิวโฆษณา/ผังโฆษณา
รายงานการออกอากาศ และใบเสร็ จรับเงิน และให้มีการสุ่ มฟังการออกอากาศ
รายการวิทยุส่วนภูมิภาคตาม Flowchart ดังกล่าว
 Flowchart การบรรจุและออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการสด และ
รายการบันทึกเทปล่วงหน้า ของ บมจ.อสมท
 รายงานการออกอากาศประจาวัน
 ใบเปลี่ยนแปลง/แก้ไขการออกอากาศโฆษณาโทรทัศน์
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ และแบบฟอร์มรายงานการรับ
ของขวัญทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
 ระบบขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุที่ปรับปรุ งและพัฒนาให้สอดคล้องและ
รองรับกับการขายรู ปแบบใหม่ที่หลากหลายของ บมจ.อสมท ทั้งในปั จจุบนั และ
ในอนาคต
 ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
 การสื่ อสารนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน เช่น การระบุคาขวัญ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไว้ในบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อตอกย้าจิตสานึกด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรม CG DAY , CG News
- ภายนอก เช่น หนังสื อแจ้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ (บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วมลูกค้าคู่คา้ ) เรื่ อง นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท
 แจ้งเวียนและสื่ อสารแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และจัดอบรมสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 การฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สานักงาน ป.ป.ช.
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการออกอากาศ
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง
5. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้ าง

คาอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่จัดซื้อ และ /
หรื อ คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้ าง อาจได้รับ
ผลประโยชน์ จากผู้ขาย
หรื อ ผู้รับจ้ าง ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ าง
เพื่อเอือ้ ประโยชน์ ที่
เกีย่ วข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั

ระดับ
ความเสี่ยง
1x5
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต พ.ศ. 2561
 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2542
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบ ป.ป.ช.
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ บมจ.อสมท
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยเงินบริ จาค พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การ (Barter)
 ทบทวนและปรับปรุ งระเบียบ คาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน บมจ.อสมท ให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คาสัง่ บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561
- คู่มือ และ Flowchart การจัดซื้ อจัดจ้าง บมจ.อสมท
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการ
ทุจริ ต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และด้านการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 158/2558 เรื่ อง การมอบอานาจการปฏิบตั ิงานและสัง่ การ
แทนกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่ อง เปิ ดเผยรายการที่เป็ นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
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ความเสี่ยงที่เหลือ
ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่
หลังจากการดาเนินการ
1x4
 ทบทวนและพัฒนาระบบ และกระบวนการ
(ต่า)
บริ หารจัดการข้อร้องเรี ยน (Voice of
Customer : VOC) ให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น

 ส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ของบุคลากรภายในองค์กร
- จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ แก่บุคลากร
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่ อง
- จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู้ และปลูกฝัง
จิตสานึ กเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กร
- สื่ อสารประชาสัมพันธ์เรื่ องการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และบทลงโทษ

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ าย
อานวยการ
 ฝ่ าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ต่อต้านการ
ทุจริ ต (ศปท.)
ส่ วนกากับและ
ดูแล
ธรรมาภิบาล
 สานัก
ทรัพยากรมนุษย์
 ฝ่ ายเลขานุการ
บริ ษทั

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 ประกาศเจตจานงสุจริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิ ยามให้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่ อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
2. คู่มือการปฏิบัติงานซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานสาคัญ และแนวปฏิบัติ
ที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างที่ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
 คู่มือการกากับกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท
 คู่มือหลักเกณฑ์การจัดทาราคากลาง บมจ.อสมท
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุ งเพื่อให้การรายงานผล
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น โดยให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน บมจ.
อสมท รายงานรายการที่เป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนดเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งในปี 2562 ยังคงใช้แบบฟอร์ มการรายงานฯ
เช่นเดียวกับปี ที่ผา่ นมา

- 25 -

ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญ และแบบฟอร์มรายงานการรับ
ของขวัญทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
 การกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างแต่ละชุดที่
ประกอบด้วยหน่วยงานเจ้าของงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ฝ่ ายบริ การกลาง เพื่อเป็ นการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อผูร้ ับจ้าง
 การสอบทานแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง ดังนี้
- Spec / TOR โดย คณะกรรมการครุ ภณั ฑ์ฯ และคณะกรรมการ ICT
Steering
- การเปิ ดซอง โดย คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา
- การทาสัญญา โดย ฝ่ ายจัดซื้อ สานักกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก
- การตรวจรับ โดย คณะกรรมการตรวจรับ
 การเชิ ญผูป้ ระกอบการที่สนใจร่ วมทาประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุ ปของ Spec
ให้เกิดความโปร่ งใส เป็ นธรรม และเข้าใจตรงกัน
 ระบบ Vendor Approved List และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่คา้ ของ บมจ.อสมท
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
 ระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ บมจ.อสมท (http://procuement.mcot.net/)
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง
 ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
 การสื่ อสารนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ภายใน เช่น การระบุคาขวัญ และนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ไว้ในบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนภายในองค์กร เพื่อตอกย้าจิตสานึ กด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ให้กบั บุคลากรภายในองค์กร จัดกิจกรรม CG DAY , CG News
- ภายนอก เช่น หนังสื อแจ้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วมลูกค้าคู่คา้ ) เรื่ อง นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท
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การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562

ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
 แจ้งเวียนและสื่ อสารแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และจัดอบรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กบั พนักงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งมีการหมุนเวียน (Rotation)
การปฏิบตั ิงานของพนักงานภายในฝ่ ายจัดซื้อ
 การฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารและพนักงานในหลักสู ตรเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตา้ นโกง สานักงาน ป.ป.ช.
 การร่ วมเป็ นสมาชิ กในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนในการต่อต้าน
การทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :
CAC) และได้ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิในการ
ต่อต้านการทุจริ ต และขณะนี้ อยูร่ ะหว่างเตรี ยมความพร้ อมในการยืน่ ต่ออายุ
ประกาศนี ยบัตรดังกล่าว (Re-Certification)
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง
6. ความเสี่ยง
จาก
กระบวนการ
สรรหา /
คัดเลือก
บุคลากร

คาอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่บุคคล
คณะกรรมการสรรหา และ
/ หรื อ ผู้มีอานาจอนุมัติ
อาจมีการรับสินบน หรื อ
มีความสัมพันธ์ ส่วนบุคคล
กับผู้สมัคร ทาให้ ผลการ
พิจารณาในกระบวนการ
สรรหา คัดเลือก ไม่ ได้
บุคคลที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่ งงาน

ระดับ
ความเสี่ยง
1x5
(ปานกลาง)

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 44/2557 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
การเลื่อนตาแหน่ง
 ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน เพื่อตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง หากเกิดกรณี ที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 คาสัง่ บมจ.อสมท ที่ 255/2555 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม
 ประกาศเจตจานงสุจริ ตในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ประกาศ บมจ.อสมท ที่ 54/2562 เรื่ อง นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการกากับดูแลกิจการของ บมจ.อสมท
 นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของ บมจ.อสมท และบทลงโทษ ซึ่งได้มีการทบทวน
คานิ ยามให้ครอบคลุมการคอร์ รัปชัน่ ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจซึ่ งมี
รู ปแบบที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
 กาหนด Transparency & Trust (เปิ ดเผยตรงไปตรงมา เชื่ อมัน่ ในทีม และให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน) เป็ นคานิยามองค์กร ที่บุคลากรในองค์กรต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ
1x4
(ต่า)

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่
-

ผู้รับผิดชอบ
-

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)
2. คู่มือการปฏิบัติงาน และ Flowchart กระบวนงานที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการขาย
และการตลาด ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและจุดควบคุมความเสี่ ยง
สาคัญอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกีย่ วข้ องกับ
กระบวนการสรรหา / คัดเลือกบุคลากร ดังนี้
 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 แนวทางการสรรหาผูบ้ ริ หารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2550
 แนวทางการสรรหา / คัดเลือกบุคลากร ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการ
ที่สาคัญ ดังนี้
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก
- การกาหนดคุณสมบัติผสู ้ มัครในแต่ละตาแหน่ง
- การประกาศรับสมัคร
- การตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัคร ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศรับสมัครของ บมจ.อสมท
- การทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ผสู้ มัคร
 แนวทางในการทดสอบความรู ้ ความสามารถที่เป็ นมาตรฐานในแต่ละตาแหน่ง
 ทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัครให้รัดกุมและมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
 แบบทดสอบที่เป็ นมาตรฐานในกระบวนการสรรหา/คัดเลือก เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับองค์กร
 ระบบข้อร้องเรี ยนของ บมจ.อสมท
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ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ ยงเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ประจาปี 2562
ความเสี่ยง

คาอธิบาย

ระดับ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เหลือ
หลังจากการดาเนินการ

ระบบควบคุมภายใน (ที่ดาเนินการแล้ ว)

ความเสี่ ยงที่ต้องปรับปรุ งเพิม่

ผู้รับผิดชอบ

 ตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.) ส่วนกากับและดูแลธรรมาภิบาล
องค์กร
 มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีสานักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบระบบ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ บมจ.อสมท
นามาใช้ในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกระบวนการสรรหา /
คัดเลือกบุคลากร

ผลกระทบ (I)
หมายเหตุ
1. ขั้นตอนภายหลังจากการพิจารณากิจกรรมการควบคุม “ระบบควบคุมภายใน
(ที่ได้ดาเนินการแล้ว)” หากมี “ความเสี่ ยงที่เหลือ (หลังจากการดาเนินการ)”
บมจ.อสมท จะจัดทามาตรการเพื่อให้ระดับความเสี่ ยงลดลงอยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่ งปรากฏในช่อง “สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งเพิ่ม” เพื่อดาเนินการต่อไป
2. นิยามของระดับความเสี่ ยง (Risk Score)
คะแนน 20 – 25 สู งมาก
คะแนน 12 – 16 สู ง
คะแนน 5 – 10 ปานกลาง
คะแนน 1 – 4
ต่า

สู งมาก (5)

5

10

15

20

25

สู ง (4)

4

8

12

16

20

ปานกลาง (3)

3

6

9

12

15

ต่า (2)

2

4

6

8

10

ต่ามาก (1)

1

2

3

4

5

ต่ามาก (1) ต่า (2) ปานกลาง (3) สู ง (4) สู งมาก (5)

(L)

โอกาสทีจ่ ะเกิด

ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงทันที
ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงยังอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่
ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ตอ้ งมีการจัดทาแผนเพื่อลดความเสี่ ยง
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