
3 1. Operation Control :
• มกีารแบ่งแยกหนา้ทีร่ะหวา่งผูข้าย / ผูจ้ดัท าควิโฆษณา  และผูค้วบคุมออกอากาศ ออกจากกนัอย่างชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งกนั (Check & Balance)
• มกีารจดัท า Flowchart การบรรจแุละออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการบนัทกึเทปลว่งหนา้ และ Flowchart การบรรจแุละออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการสด 
  โดยก าหนดจดุควบคุมทีส่ าคญัไวอ้ย่างชดัเจน และสือ่สารแนวปฏบิตัใิหพ้นักงานปฏบิตัติาม Flowchart ดงักลา่ว
• สว่นควบคุมการออกอากาศ ฝ่ายควบคุมคุณภาพการออกอากาศ มกีารควบคุมและยนืยนัการออกอากาศใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง ตามผงัรายการ ควิโฆษณา และผงัสปอตโปรโมท
• มกีารน าระบบสารสนเทศบรหิารงานขายโฆษณาโทรทศัน ์(BMS) มาใช ้
• มกีารตรวจสอบโฆษณาประเภท Tie-in โดยสว่นควบคุมคุณภาพรายการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพการออกอากาศ โดยตรวจสอบการออกอากาศจรงิกบัควิโฆษณาจากระบบสารสนเทศบรหิารงานขาย
  โฆษณาโทรทศัน ์(BMS) 
• มกีารก าหนดคู่มอืการปฏบิตังิานส านักโทรทศัน ์(ฝ่ายควบคุมคุณภาพการออกอากาศ)
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3. Financial Control
• มสีว่นรายได ้ส านักบญัชแีละการเงนิ มกีารตรวจสอบหลกัฐานการสัง่ซ ือ้โฆษณา (Order) กบัรายงานการออกอากาศของเนลสนั วา่การออกอากาศครบถว้น ถูกตอ้งกอ่นการเรยีกเก็บเงนิ

4. Monitoring Control
• มกีารควบคุมดูแล และสอบทานการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัช ัน้อย่างใกลช้ดิ 
• มสี านักตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
• มกีารตดิตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดยผูส้อบบญัชี
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3. Financial Control (optional) :
• ฝ่ายบญัชมีหีนา้ทีว่เิคราะหแ์ละตรวจสอบรายการเบกิจา่ยใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืได ้

4. Monitoring Control
• มกีารรายงานประสทิธภิาพการจดัซือ้จดัจา้งน าเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพือ่ทราบ ทุกเดอืน
• มกีารควบคุมดูแล และสอบทานการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัช ัน้อย่างใกลช้ดิ 
• มสี านักตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
• มกีารตดิตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดยผูส้อบบญัชี

      1. จดัสง่บุคลากรเขา้รบั
   การอบรมหลกัสตูร "นักบรหิาร
   ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบ
   ปรามการทุจรติ  ระดบัสงู” 
   (นยปส.) รุน่ที ่13  โดยมี
   วตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งผูน้ าในการ
   ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรด์า้นการ
   ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
   ไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิเป็นรปูธรรม
   อย่างแทจ้รงิรวมทัง้การพฒันา
   กลไกและแนวทางการขบัเคลือ่น
   ชาตแิละยุทธศาสตรส์ านักงาน 
   ป.ป.ช. ใหเ้ป็นผูน้ าตน้แบบทีด่ ี
   สามารถสง่เสรมิ สนับสนุนใหเ้กดิ
   การปฏบิตังิาน ทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบ
   ได ้และสามารถสรา้งแรงจงูใจ
   ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
   ของผูป้ฏบิตังิาน โดยยดึประโยชน์
   ของประเทศชาตแิละประชาชน
   เป็นทีต่ ัง้ และเป็นการสรา้ง
   เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่ง
   หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิ
   พลงัรว่มในการป้องกนัและ
   ปราบปรามการทุจรติในทุก
   ภาคสว่นใหส้มัฤทธิผ์ล
       2. น าเสนอขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง
   กบัเร ือ่งการทุจรติคอรร์ปัขัน่ 
   เพือ่เป็นความรู ้และขอ้มูลส าหรบั
   พนักงานทุกคนในรปูแบบ ACT 
   MCOT News ฉบบัที ่1ผ่านทาง 
   e-mail เมือ่วนัที ่1 ก.พ. 65
       3. จดัสง่บุคลากรเขา้รว่มการ
   สมัมนา"สรา้งภมูคิุม้กนัคอรร์ปัชนั
   อย่างไร เพือ่ลดตน้ทุนและสรา้ง
   โอกาสทางธรุกจิ เมือ่วนัที ่
   24 ก.พ. 65

    - ส านักทรพัยากร
      มนุษย ์
   - สว่นก ากบัและดูแล
     ธรรมาภบิาลองคก์ร

2. Environmental Control :
• มโีครงสรา้งหน่วยงาน และแบ่งแยกอ านาจหนา้ทีด่า้นการขาย  การผลติรายการ  และการออกอากาศ ออกจากกนัอย่างชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่งกนั (Check & Balance)  
• ระเบยีบ บมจ.อสมท ที ่26/2554 วา่ดว้ยขอ้ก าหนดดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ดา้นความสมัพนัธก์บัคู่คา้ และคู่แขง่ทางการคา้
• นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ
• ค่านิยมองคก์ร : Transparency & Trust” 
• เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงานตามหลกัธรรมมาภบิาล 
• ค าสัง่ บมจ.อสมท ที ่150/2562 เร ือ่ง แนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนในการด าเนินการเกีย่วกบัเงนิสนับสนุน และแบบรายงานการให ้หรอื รบัเงนิสนับสนุน ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด
• แนวปฏบิตัเิกีย่วกบันโยบายการให ้และการรบัของขวญั พรอ้มทัง้แบบรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด  
• หนังสอืแจง้คู่คา้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งงดการใหก้ระเชา้หรอืของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม่  
• จดัสง่บุคลากรไปอบรมทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่
• ระเบยีบ บมจ.อสมท วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน หมวดที ่10 ขอ้ก าหนดดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท และ หมวดที ่11 วนัิยและการลงโทษ 
• ค าสัง่ แต่งตัง้คณะกรรมการดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและพนักงาน 
• จดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ (ศปท.) และแต่งตัง้คณะกรรมการศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) 
• ระบบขอ้รอ้งเรยีน (Voice of Customer: VOC) 
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2. Environmental Control : 
• พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560
• ระเบยีบ บมจ.อสมท วา่ดว้ยการจดัหาพสัดุ พ.ศ.2561
• มโีครงสรา้งหน่วยงานและก าหนดอ านาจหนา้ทีใ่หห้น่วยงานจดัซือ้ควบคุมตดิตามการจดัซือ้จดัจา้งใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาพสัดุ และมกีารแบ่งแยก
   หนา้ทีห่น่วยงานระหวา่ง สว่นงบประมาณ สว่นจดัซือ้ และฝ่ายการเงนิ ออกจากกนั เพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั(Check & balance)
• ระเบยีบ บมจ.อสมท ที ่26/2554 วา่ดว้ยขอ้ก าหนดดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ดา้นความสมัพนัธก์บัคู่คา้ และคู่แขง่ทางการคา้
• นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ บมจ.อสมท และบทลงโทษ
• ค่านิยมองคก์ร : Transparency & Trust” 
• เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
• แนวปฏบิตัเิกีย่วกบันโยบายการให ้และการรบัของขวญั พรอ้มทัง้แบบรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด  
• หนังสอืเปิดผนึกแจง้คู่คา้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งงดการใหก้ระเชา้หรอืของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม่ 
• ค าสัง่ที ่140/2551 การเปิดเผยรายการทีเ่ป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และแบบฟอรม์การรายงานรายการทีเ่ป็นความขดัแยง้
   ทางผลประโยชน์
• ระเบยีบ บมจ.อสมท วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน หมวดที ่10 ขอ้ก าหนดดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท และ หมวดที ่11 วนัิยและการลงโทษ 
• ค าสัง่ แต่งตัง้คณะกรรมการดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของผูบ้รหิารและพนักงาน 
• จดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ (ศปท.) และแต่งตัง้คณะกรรมการศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) 
• ระบบขอ้รอ้งเรยีน (Voice of Customer: VOC) 
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ผลกระทบ

92. กระบวนการจดัซือ้
จดัจา้ง 

ซือ้งานหรอืโอกาสทางธรุกจิ เจา้หนา้ทีจ่ดัซ ือ้ และ/หรอื คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง   อาจไดร้บั
ผลประโยชนอ์ืน่ใดจากผูข้าย / ผูร้บัจา้ง
ในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่ประโยชนส์ว่นตน 
หรอืเอือ้ประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิของบรษิทั
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     • สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจ 
  และสรา้งความตระหนักเกีย่วกบั
  การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่
  ของบุคลากรภายในองคก์รอย่าง
  ต่อเน่ือง ผ่านแนวทางด าเนินการ
  ต่าง ๆ อาทิ
     - การจดัอบรม / สมัมนา 
     -  การจดักจิกรรมสง่เสรมิ
        ความรู ้และปลกูฝังจติส านึก
        เร ือ่งการต่อตา้นการทุจรติ     
        คอรร์ปัช ัน่ใหก้บับุคลากร
     - สือ่สารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบั
        เร ือ่งการต่อตา้นการทุจรติ
        คอรร์ปัช ัน่ และบทลงโทษ

91. กระบวนการ         
ออกอากาศโทรทศัน์

ซือ้งานหรอืโอกาสทางธรุกจิ เจา้หนา้ทีด่า้นการผลติและออกอากาศ อาจรบัสนิบน หรอื
ผลประโยชนอ์ืน่ใดจากลกูคา้ เพือ่ออกอากาศโฆษณาเกนิจ านวน
เวลาทีก่ าหนด หรอืน าโฆษณาทีไ่ม่ไดป้รากฏในสญัญาขายโฆษณา
มาออกอากาศ
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1. Operation Control :
• มกีารก าหนดอ านาจอนุมตักิารจดัซือ้จดัจา้งโดยแบ่งตามวงเงนิของแต่ละระดบัช ัน้ตัง้แต่ ผูอ้ านวยการฝ่าย ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ ่รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ ่
• มกีารจดัท า Flowchart ขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้ง โดยไดก้ าหนดจดุควบคุมทีส่ าคญัไวอ้ย่างชดัเจน และสือ่สารแนวปฏบิตัใิหพ้นักงานปฏบิตัติาม Flowchart ดงักลา่ว
• มกีารจดัท าแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี น าเสนอกรรมการผูอ้ านวยการใหญอ่นุมตักิอ่นด าเนินการ และเผยแพรแ่ผนฯ ในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง และของหน่วยงานของรฐัตาม
  ทีก่รมบญัชกีลางก าหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บมจ.อสมท ส านักงานใหญ่
• มกีารน ารา่งประกาศ และเอกสารประกวดราคาเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยของ บมจ.อสมท และระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง เพือ่รบัฟังความคดิเห็นจากผูป้ระกอบการ กรณีซือ้
   หรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ ึง่มวีงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท
• มกีารเปิดเผยวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งองิ) ในการจดัซือ้จดัจา้งทีม่ใิชง่านกอ่สรา้งไวบ้นเว็บไซตจ์ดัซ ือ้จดัจา้ง บมจ.อสมท
• มกีารเปิดเผยผูช้นะการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก และสาระส าคญัของสญัญาหรอืขอ้ตกลงอย่างเป็นทางการ
• มกีารจดัท าคู่มอืการจดัหาพสัดุ บมจ.อสมท 
• มกีารด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้น พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 โดยด าเนินการในรปูของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย คณะกรรมการออกขอ้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ, 
คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานจา้ง /งานเชา่, คณะกรรมการจดัหาพสัดุ, คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ / ตรวจการจา้ง / ตรวจการเชา่
• มกีารก าหนดแนวทางการปฏบิตังิานในการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคลากรในหน่วยงานทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการในการจดัซือ้จดัจา้งถงึความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอราคางานในการจดัซือ้จดัจา้ง 
   และใหล้งนามในแบบค ารบัรองยนืยนัถงึการไม่มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัผูเ้สนอราคางานในการจดัซือ้จดัจา้ง 
• มกีารจดัท าฐานขอ้มูลกลางคู่คา้ (Approved Vendor List) ของ บมจ.อสมท 
• มกีารหมุนเวยีน (Rotation) การปฏบิตังิานของพนักงานภายในฝ่ายจดัซือ้ เพือ่ไม่ใหบุ้คลากรปฏบิตังิานในหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหนา้ทีใ่ดหนา้ทีห่น่ึงเป็นระยะเวลานาน อนัเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิ
  ชอ่งทางในการแสวงหาผลประโยชน ์และการจรติคอรร์ปัช ัน่
• มกีารจดัท าทะเบยีนคุมการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่กีย่วกบัการพาณิชยโ์ดยตรง เพือ่ใหส้ามารถควบคุมตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งประเภทพาณิชยโ์ดยตรงได ้
• มกีารก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการเร ือ่งรอ้งเรยีนของ บมจ.อสมท โดยมฝ่ีายอ านวยการ เป็นหน่วยงานกลางท าหนา้ทีป่ระสาน ตดิตามการด าเนินการแกไ้ขเร ือ่งรอ้งเรยีนกบัหน่วยงานทีเ่กีย่ว
  ขอ้ง และแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 30 วนั รวมทัง้จดัท ารายงานผลการด าเนินการเสนอกรรมการผูอ้ านวยการใหญ ่ คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ บมจ.อสมท รบั
  ทราบทุกไตรมาส

แบบประเมนิความเสีย่งการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ประจ าปี 2565

ของบรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน)

(บมจ.อสมท)

ระดบัความ

รนุแรงของ

ความเสีย่ง
กระบวนการปฏบิตังิาน ประเภทความเสีย่ง สาเหต ุ/ เหตกุารณ์ความเสีย่ง หนว่ยงานรบัผดิชอบการควบคมุทีม่อียู่ มาตรการจดัการความเสีย่งผลกระทบ

ความเสีย่งที่

เหลอือยู่

การด าเนนิการในการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง 

ปี 2565

โอกาสโอกาส



Financial Loss 

from Scandal

(บรษิทัสามารถ

ปรบัวงเงนิตาม

ความเหมาะสมได)้

Reputation 
Customers / 

Shareholders
Law Enforcement Possibility Frequency

5

Severe

ค่าปรบั 2 เท่าของมูลค่า
หรอืประโยชนท์ีไ่ดร้บั หรอื

 > 1,000 ลา้นบาท

บรษิทัถูกขึน้บญัชตีอ้งหา้ม

ภาพลกัษณบ์รษิทัตดิลบใน
เร ือ่งการก ากบัดูแลกจิการ

ทีด่ี

ถูกผูถ้อืหุน้/ลกูคา้ฟ้องต่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

ถูกยกเลกิสญัญา/
ใบอนุญาตประกอบธรุกจิ 
กรรมการและผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของบรษิทัถูกจ าคุก

5

High

เหตุการณท์ีม่คีวามแน่นอน หรอื
เกดิขึน้เป็นปกตใินทุกๆการด าเนินธรุกจิ

>1 คร ัง้ / ปี

4

Significant

ระหวา่ง 100 -1,000 ลา้น
บาท

สือ่ลงข่าวกรณีต่อเน่ืองและ
สงัคมเร ิม่ใหค้วามสนใจ

คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิทัตอ้งชีแ้จงและ
อธบิายขอ้เท็จจรงิ

ถูกหน่วยงานรฐัตรวจสอบ
และชีมู้ลความผดิ

4

Likely

เหตุการณท์ีเ่ป็นไปไดส้งู หรอืเกดิขึน้
เป็นปกตใินการด าเนินธรุกจิสว่นใหญ่ 1 คร ัง้ / ใน 2 ปี

3

Moderate
ระหวา่ง 1-100 ลา้นบาท

สือ่สงัคมออนไลนเ์ผยแพร่
ข่าวหรอืขอ้มูลกรณีคอรร์ปั

ชนัทีบ่รษิทัเกีย่วขอ้ง

ลกูคา้/ผูถ้อืหุน้ตัง้ค าถาม
ต่อคณะกรรมการบรษิทั

บรษิทัอาจตอ้งสง่หลกัฐาน
และเขา้ชีแ้จงหากหน่วยงาน

ตรวจสอบรบัเร ือ่ง

3

Possible

เหตุการณท์ีน่่าจะเป็นไปได ้หรอือาจ
เกดิขึน้ไดบ้างคร ัง้ในการด าเนินธรุกจิ 1 คร ัง้/ใน 3-5 ปี

2

Minor
ระหวา่ง 3,000-1 ลา้นบาท

ปรากฎข่าวลอืทีอ่าจ
พาดพงิคนภายในบรษิทั

หรอืบรษิทั

เร ิม่มคีวามกงัวลและ
สอบถามขอ้มูล

เป็นการท าความผดิที ่อาจ
ถูกตกัเตอืน หรอืปรบัตาม
ค่าธรรมเนียมทีมู่ลค่าไม่มี

นัยส าคญั

2

Unlikely

เหตุการณท์ีอ่าจเกดิขึน้นอ้ยมาก
ในการด าเนินธรุกจิ 1 คร ัง้/ใน 5 ปี

1

Negligible
ต ่ากวา่ 3 พนับาท แทบจะไม่มี แทบจะไม่มี แทบจะไม่มี

1

Highly Unlikely

เหตุการณท์ีไ่ม่น่ามโีอกาสเกดิขึน้ได ้
ในการด าเนินธรุกจิ 1 คร ัง้/ 5-10 ปี

1 2 3 4 5

Highly Unlikely Possible Likely High

Impact Unlikely
5

Severe
4

Significant
3

Moderate
2
Minor
1

Negligible

Likelihood

Assessment guide

ต ่า ต ่า ปานกลาง สงู สงู

ต ่า ต ่า ปานกลาง สงู สงูมาก

ต ่า ปานกลาง สงู สงู สงูมาก

ปานกลาง สงู สงู สงูมาก สงูมาก

Impact Likelihood

สงู สงู สงูมาก สงูมาก สงูมาก


