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ค าน า 
 

การทุจริตถือเป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบทั้งต่อระดับการพัฒนาและ
ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศ ดังนั้น การป้องกันและแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงถือ
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน  

 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ

ของไทย มีความตระหนักถึงความส าคัญในประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับองค์กรให้เกิดมีข้ึน 
จึงได้มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพมาใช้ 

 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์การจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการ

ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาจะน้อยกว่างองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย ก็จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว  

          
      ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

ส านักงานผู้อ านวยการ ส.ส.ท. 
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ความหมายของการทุจริต 
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ“ทุจริตต่อหน้าที่” 

หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง
ใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี ้เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
แผ่นดิน 

 
ปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต จะประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้  
1. Pressure /Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจาเป็นต้องใช้เงิน

การติดการพนัน การท าผลงานที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเกิดจากความต้องการส่วนตัว อยาก
เลียนแบบคนอ่ืน เช่น ใช้ของแบรนด์แนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น  

2. Opportunity โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององค์กรมี
จุดอ่อน  

3. Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า หมายถึง จิตใต้ส านึกของคนรู้ว่า อะไรดี อะไรไม่
ดีแต่เมื่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะท าทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกตัวเอง หลอกผู้อ่ืนว่าไม่ผิด  

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือใน
กรณีท่ีพบกับการทุจริต ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น 
ก็จะเป็นความเสียหาย ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทจุริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น
การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรที่ส าคัญด้วยเช่นกัน 

 

1. ความหมายของการทุจริต ปัจจัยที่น าไปสูก่ารทุจรติ และการประเมินความเสีย่งการทุจริต 
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1. ความหมายของการทุจริต ปัจจัยที่น าไปสูก่ารทุจรติ และการประเมินความเสีย่งการทุจริต 
 
 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่

เป็นสาเหตุของความเสี่ยงการทุจริต และการประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นๆ โดยมีการ

ประเมินทั้งเชิงปริมาณ หรือประเมินในเชิงคุณภาพ โดยขั้นตอนการประเมินนี้จะช่วยให้สามารถตัดสินใจให้

ความส าคัญ (Prioritize) ได้ว่า ความเสี่ยงใดควรจัดการก่อน หรือหลัง 

 
ตารางแสดงเกณฑก์ารประเมินโอกาสและผลกระทบ-ความเสี่ยงการทุจริต 

 
 ต่ ามาก (1) ต่ า (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

โอกาสเกิด (Likelihood : L) 

จ านวนครั้ง (L1)  
เกิดขึ้น 3 ปีครั้ง เกิดขึ้น 2 ปีครั้ง เกิดขึ้น 1 ปีครั้ง เกิดขึ้นเฉลี่ย 3 เดือน

ครั้ง 
เกิดขึ้นเฉลี่ย 1 เดือน

ครั้ง 

% โอกาสเกิด (L2) 
ไม่เกิน 5% มากกว่า 5% ไม่เกิน 

25% 
มากกว่า 25% ไม่เกิน 

50% 
มากกว่า 50% ไม่เกิน 

80% 
มากกว่า 80%  

ผลกระทบ (Impact : I) 
ด้านการเงิน (IF1) 
- ผลกระทบต่อ

รายได้ของ
องค์การ  

น้อยกว่าร้อยละ 0.1 
ของงบประมาณ 

( น้อยกว่า 2 ล้านบาท) 

มากกว่าร้อยละ 0.1 
แต่ 

ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
งบประมาณ 

(2 ล้านบาท– 20 ล้าน
บาท)  

มากกว่าร้อยละ 1  แต่ 
ไม่เกินร้อยละ 2 ของ

งบประมาณ 
(20 ล้านบาท – 40 

ล้านบาท)  

มากกว่าร้อยละ 2 แต่ 
ไม่เกินร้อยละ 3 ของ

งบประมาณ 
(40 ล้านบาท – 60 

ล้านบาท)  

มากกว่าร้อยละ 3 ของ
งบประมาณ 

(มากกว่า 60 ล้าน
บาท)  

ด้านภาพลักษณ์ 
(INF1) 

ไม่กระทบต่อ
ภาพลักษณ์และ

ชื่อเสียงขององค์การ 
หรือรับรู้เพียงภายใน

องค์การเท่าน้ัน 

ส่งผลกระทบด้านลบ
เพียงเล็กน้อยต่อ
ภาพลักษณ์และ

ชื่อเสียงขององค์การ 
หรือรับรู้เพียงภายใน

วงการสื่อเท่าน้ัน ซ่ึงยัง
ไม่เป็นท่ีรับรู้ต่อ

สาธารณชน 

ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์การ
หรือถูกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในสื่อ
ระดับประเทศ  

ในระยะเวลาสั้น (1-2 
วัน) 

ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์การ

อย่างมีสาระส าคัญหรือ
ถูกเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนในสื่อ
ระดับประเทศ ใน

ระยะเวลาประมาณ 1 
สัปดาห์ 

ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์การ
อย่างมีสาระส าคัญ 
หรือถูกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในสื่อ

ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่องในระยะยาว 
 
 
 
 
 

 

2. เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจรติ 
 



                                  การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ป ี2563  

 

- 3 - 

 
 

 

หลังจากท่ีได้ท าการประเมินโอกาสและผลกระทบแล้ว แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile - เส้นแนวนอน

เป็นโอกาสที่จะเกิดและเส้นแนวตั้งเป็นผลกระทบ แบ่ง scale เป็น 5 ระดับ และแบ่งโซนสีตามระดับความรุนแรง

เป็น 4 สี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง และเขียว) จะช่วยในการตัดสินใจได้ว่า ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อน-

หลัง โดยน าโอกาสและผลกระทบที่ได้มาลงใน แผนภูมิความเสี่ยงดังกล่าว หากความเสี่ยงตกอยู่ในโซนสีแดง จะถือ

เป็นความเสี่ยงสูงที่จ าเป็นต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที แต่หากตกอยู่ในโซนสีเขียว แสดงว่าอยู่ใน

ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดท าแผนเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ การก าหนดพ้ืนที่แต่ละโซนสี อาจแตกต่างกันไปใน

แต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต่ ามาก (1) ต่ า (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

ด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ (INF2) 

เกิดการละเมิดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
เล็กน้อย ส่งผลให้มีการ
ตักเตือนโดยวาจา 

เกิดการละเมิดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
เล็กน้อย ส่งผลให้มีการ
ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือมี
เบี้ยปรับจ านวนเงิน
น้อยกว่า 500,000 
บาท 

เกิดการละเมิดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เล็กน้อย ส่งผลให้มีการ
ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือมี
เบี้ยปรับจ านวนเงิน
ตั้งแต่ 500,000 บาท
ขึ้นไป 

เกิดการละเมิดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
มีนัยส าคัญ ส่งผลให้
เกิดการแทรกแซงการ
บริหาร หรือการ
ควบคุมจากหน่วยงาน
ก ากับดูแล 

เกิดการละเมิดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
รุนแรง ส่งผลให้
องค์การถูกระงับการ
ด าเนินงาน 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)-ความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 

ผลกระทบ (I) 
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 
 

         ต่ ามาก (1)    ต่ า (2)   ปานกลาง (3)  สูง (4)    สูงมาก (5)       โอกาสที่จะเกิด (L) 
 

 

 ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเส่ียงทันที 
 ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเส่ียง 
 ความเส่ียงยังอยู่ในระดับทีย่อมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่  

ความเส่ียงอยู่ในระดับทีย่อมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดท าแผนเพื่อลดความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risk Profile 

 
สงูมาก (5) 

 

สงู (4) 
 

ปานกลาง (3) 
 

ต ่า (2) 
 

ต ่ามาก (1) 
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ส.ส.ท. แบ่งการประเมินความเสี่ยงทุจริต เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการทุจริตที่เกิดจากคน ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงาน และด้านการทุจริตที่เกิดจากกระบวนการ 
 

แหล่งความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

(2)  
 
 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่
(Existing Control) 

(3)  

ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มี
อยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู ่

(4) 

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
คงเหลือเพ่ิมเติม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

(6) 

โอกาสเกิด (L)       
(4.1) 

ผลกระทบ (I) 
      (4.2) 

ความรุนแรง 
(L*I) (4.3)  

1.บุคลากร บุคลากรบางคนยังขาด
จิตส านึก และความมุ่งมั่น
ต่อค่านิยม จึงอาจมีแรง
ขับดันให้เกิดทุจรติ 

กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ
ขององค์การ  

3 4 12 สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความตระหนักและปลูกฝังจิตส านกึ 
ด้านธรรมาภิบาล  

คณะท างานจัดงาน CG 
Day/ ธ.ค. 63 

2. ระบบงาน  ระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทจุริตยังขาด
ประสิทธิภาพ  

มีการก าหนดช่องทาง
การร้องเรียน 
รายละเอียดข้อร้องเรียน 
กระบวนการด าเนินการ 

3 4 12 ศึกษา ทบทวน เพื่อปรับปรุงระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ครอบคลมุ
ประเด็นส าคญัให้ครบถ้วน 
โดยเฉพาะมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน 

ฝ.พัฒนาระบบฯ ,          
ฝ.กฎหมาย/ มิ.ย.63   

3. กระบวนการ กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง
ยังขาดประสิทธิภาพ และ
กลไกในการลดโอกาสการ
ทุจริต 

- มีการก าหนดวิธี
ปฏิบัติ ตามพ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างฯ  

4 3 12 - ก ากับและสุ่มสอบทานการปฏิบตัติาม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจ้างฯ โดย
ผู้บังคับบัญชา 

ฝ.จัดซื้อฯ, ส.บริหาร/     
ธ.ค. 63 

3. การวิเคราะห์ความเสีย่งการทุจรติและมาตรการจดัการ 
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แหล่งความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

(2)  
 
 

มาตรการควบคุมที่มีอยู ่
(Existing Control) 

(3)  

ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มี
อยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู ่

(4) 

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
คงเหลือเพ่ิมเติม 

(5) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

(6) 
โอกาสเกิด (L)       
(4.1) 

ผลกระทบ (I) 
      (4.2) 

ความรุนแรง 
(L*I) (4.3)  

- การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุครุภณัฑ์ 
(Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบ 

- มีการจัดท าประชา
พิจารณืข้อก าหนด
คุณสมบัติของพัสดุที่
จะจัดซื้อจดัจ้าง 

- มีช่องทางร้องเรียน
ทุจริตผา่น ส.ส.ท. 
กรมบัญชีกลาง และ 
ป.ป.ช. 

- เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์และ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การจัดหาพสัดุให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึง 

 

- จัดท าแนวทางการตรวจสอบความ
เกี่ยวข้อง/ความสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้
เสนองาน 

- อบรมเพื่อส่งเสรมิจริยธรรม และ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้และโทษของการทุจรติ 
รวมถึงสร้างการตระหนักรูด้้านทุจริต
แก่คู่ค้า 

 


