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คำนำ 
 

การทุจริตถือเปนปญหาสำคัญระดับประเทศ ที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน สงผลกระทบทั้งตอระดับการพฒันาและ

ระดับความเชื่อมั่นที่มีตอประเทศ ดังนั้น การปองกันและแสวงหาหนทางในการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน จึงถือ

เปนหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานราชการทุกภาคสวน  

 

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

ของไทย มีความตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นปญหาดังกลาว โดยตองการสรางภูมิคุมกันในระดับองคกรใหเกิดมข้ึีน 

จึงไดมีการนำเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพมาใช 

 

ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการขององคการจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการ

ทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบปญหาจะนอยกวางองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย ก็จะเปนความเสียหายที่

นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวแลว  

          

      ฝายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 

สำนักงานผูอำนวยการ ส.ส.ท. 
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ความหมายของการทุจริต 

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความวา ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ“ทุจริตตอหนาท่ี” 

หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยาง

ใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอื่นเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาท่ี ทั้งนี้ เพ่ือ

แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ สำหรับตนเองหรือผูอื่นหรือกระทำการอันเปนความผิดตอตำแหนงหนาที่ใน

การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ 

คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของ

แผนดิน 

 

ปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริต จะประกอบไปดวย 3 ปจจัยหลัก ดังนี้  

1. Pressure /Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจาเปนตองใชเงิน

การติดการพนัน การทำผลงานท่ีตองการใหบรรลุเปาหมาย หรืออาจเกิดจากความตองการสวนตัว อยากเลียนแบบ

คนอ่ืน เชน ใชของแบรนดแนม ใชจายฟุมเฟอย เปนตน  

2. Opportunity โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององคกรมี

จุดออน  

3. Rationalization การหาเหตุผลสนบัสนุนการกระทำ หมายถึง จิตใตสำนึกของคนรูวา อะไรดี อะไรไม

ดีแตเม่ือมีแรงกดดัน มีโอกาสท่ีจะทำทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกตัวเอง หลอกผูอ่ืนวาไมผิด  

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหองคกรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางใน

การบรหิารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือใน

กรณีท่ีพบกับการทุจริต ท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึน 

ก็จะเปนความเสียหาย ท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช ในการประเมินความเสี่ยง

ดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยง

ดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร ถือเปน

การปองกันการเกิดการทุจริตในองคกรท่ีสำคัญดวยเชนกัน 

 

1. ความหมายของการทุจริต ปจจัยท่ีนำไปสูการทุจรติ และการประเมินความเสีย่งการทุจริต 
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1. ความหมายของการทุจริต ปจจัยท่ีนำไปสูการทุจรติ และการประเมินความเสีย่งการทุจริต 

 

 

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เปนการประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณท่ี

เปนสาเหตุของความเสี่ยงการทุจริต และการประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากเหตุการณนั้นๆ โดยมีการ

ประเมินทั้งเชิงปริมาณ หรือประเมินในเชิงคุณภาพ โดยขั้นตอนการประเมินนี้จะชวยใหสามารถตัดสินใจให

ความสำคัญ (Prioritize) ไดวา ความเสี่ยงใดควรจัดการกอน หรือหลัง 

 

ตารางแสดงเกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบ-ความเสี่ยงการทุจริต 

 

 ต่ำมาก (1) ต่ำ (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

โอกาสเกิด (Likelihood : L) 

จำนวนครั้ง (L1)  
เกิดขึ้น 3 ปครั้ง เกิดขึ้น 2 ปครั้ง เกิดขึ้น 1 ปครั้ง เกิดขึ้นเฉล่ีย 3 เดือน

ครั้ง 
เกิดขึ้นเฉล่ีย 1 เดือน

ครั้ง 

% โอกาสเกิด (L2) 
ไมเกิน 5% มากกวา 5% ไมเกิน 

25% 
มากกวา 25% ไมเกิน 

50% 
มากกวา 50% ไมเกิน 

80% 
มากกวา 80%  

ผลกระทบ (Impact : I) 

ดานการเงิน (IF1) 
- ผลกระทบตอ

รายไดของ

องคการ  

นอยกวารอยละ 0.1 

ของงบประมาณ 

( นอยกวา 2 ลานบาท) 

มากกวารอยละ 0.1 

แต 

ไมเกินรอยละ 1 ของ

งบประมาณ 

(2 ลานบาท– 20 ลาน

บาท)  

มากกวารอยละ 1  แต 

ไมเกินรอยละ 2 ของ

งบประมาณ 

(20 ลานบาท – 40 

ลานบาท)  

มากกวารอยละ 2 แต 

ไมเกินรอยละ 3 ของ

งบประมาณ 

(40 ลานบาท – 60 

ลานบาท)  

มากกวารอยละ 3 ของ

งบประมาณ 

(มากกวา 60 ลาน

บาท)  

ดานภาพลักษณ 
(INF1) 

ไมกระทบตอ

ภาพลักษณและ

ช่ือเสียงขององคการ 

หรือรับรูเพียงภายใน

องคการเทาน้ัน 

สงผลกระทบดานลบ

เพียงเล็กนอยตอ

ภาพลักษณและ

ช่ือเสียงขององคการ 

หรือรับรูเพียงภายใน

วงการส่ือเทาน้ัน ซ่ึงยัง

ไมเปนท่ีรับรูตอ

สาธารณชน 

สงผลกระทบดานลบ

ตอภาพลักษณและ

ช่ือเสียงขององคการ

หรือถูกเผยแพรตอ

สาธารณชนในส่ือ

ระดับประเทศ  

ในระยะเวลาส้ัน (1-2 

วัน) 

สงผลกระทบดานลบ

ตอภาพลักษณและ

ช่ือเสียงขององคการ

อยางมีสาระสำคัญหรือ

ถูกเผยแพรตอ

สาธารณชนในส่ือ

ระดับประเทศ ใน

ระยะเวลาประมาณ 1 

สัปดาห 

สงผลกระทบดานลบ

ตอภาพลักษณและ

ช่ือเสียงขององคการ

อยางมีสาระสำคัญ 

หรือถูกเผยแพรตอ

สาธารณชนในส่ือ

ระดับประเทศ และ

ตางประเทศอยาง

ตอเน่ืองในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

2. เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจรติ 
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หลังจากที่ไดทำการประเมินโอกาสและผลกระทบแลว แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile - เสนแนวนอน

เปนโอกาสที่จะเกิดและเสนแนวตั้งเปนผลกระทบ แบง scale เปน 5 ระดับ และแบงโซนสีตามระดับความรุนแรง

เปน 4 สี ไดแก แดง สม เหลือง และเขียว) จะชวยในการตัดสินใจไดวา ปจจัยเสี่ยงใดควรไดรับการจัดการกอน-

หลัง โดยนำโอกาสและผลกระทบท่ีไดมาลงใน แผนภูมิความเสี่ยงดังกลาว หากความเสี่ยงตกอยูในโซนสีแดง จะถือ

เปนความเสี่ยงสูงที่จำเปนตองมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที แตหากตกอยูในโซนสีเขียว แสดงวาอยูใน

ระดับท่ีองคกรยอมรับได ไมตองมีการจัดทำแผนเพ่ิมเติม  ท้ังนี้ การกำหนดพ้ืนท่ีแตละโซนสี อาจแตกตางกันไปใน

แตละองคกร ข้ึนอยูกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดขององคกรนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต่ำมาก (1) ต่ำ (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

ดานกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ (INF2) 

เกิดการละเมิดกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ

เล็กนอย สงผลใหมีการ

ตักเตือนโดยวาจา 

เกิดการละเมิดกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ

เล็กนอย สงผลใหมีการ

ตักเตือนเปนลาย

ลักษณอักษร หรือมี

เบ้ียปรับจำนวนเงิน

นอยกวา 500,000 

บาท 

เกิดการละเมิดกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับอยาง

เล็กนอย สงผลใหมีการ

ตักเตือนเปนลาย

ลักษณอักษร หรือมี

เบ้ียปรับจำนวนเงิน

ต้ังแต 500,000 บาท

ขึ้นไป 

เกิดการละเมิดกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับอยาง

มีนัยสำคัญ สงผลให

เกิดการแทรกแซงการ

บริหาร หรือการ

ควบคุมจากหนวยงาน

กำกับดูแล 

เกิดการละเมิดกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับอยาง

รุนแรง สงผลให

องคการถูกระงับการ

ดำเนินงาน 
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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 
 

         ต่ำมาก (1)    ต่ำ (2)   ปานกลาง (3)  สูง (4)    สูงมาก (5)       โอกาสท่ีจะเกิด (L) 
 

 

 ความเส่ียงอยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได ตองมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเส่ียงทันที 
 ความเส่ียงอยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได ตองมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเส่ียง 
 ความเส่ียงยังอยูในระดับทีย่อมรับได แตตองมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู  

ความเส่ียงอยูในระดับทีย่อมรับได โดยไมตองมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risk Profile 
 

สงูมาก (5) 

 

สงู (4) 

 

ปานกลาง (3) 

 

ตํ่า (2) 

 

ตํ่ามาก (1) 
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ส.ส.ท. แบงการประเมินความเสี่ยงทุจริต เปน 2 ดาน คือ ดานการทุจริตท่ีเกิดจากคน ดานการทุจริตท่ีเกิดจากระบบงาน และ/ หรือกระบวนการ 
 

แหลงความ

เสี่ยง 

เหตุการณความเสี่ยง

(Risk Factor) 

(2)  

 

 

มาตรการควบคุมท่ีมีอยู 

(Existing Control) 

(3)  

ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมท่ีมี

อยูจากผลวิเคราะหระดับความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู 

(4) 

มาตรการและการดำเนินการในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีคงเหลือ

เพ่ิมเติม 

(5) 

ผูรับผิดชอบ/ 

กำหนดแลวเสร็จ 

(6) 

โอกาสเกิด (L)       

(4.1) 

ผลกระทบ (I) 

      (4.2) 

ความรุนแรง 

(L*I) (4.3)  

1.บุคลากร 1. บุคลากรบางคนยังขาด

จิตสำนึก และความมุงมั่น

ตอคานิยม หลักจริยธรรม

องคการ จึงอาจมีแรงขับ

ดันใหเกิดทุจรติ 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ขององคการ ท่ี

เก่ียวของ 

- การอบรมสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ

การประเมินความเสีย่ง

ทุจริต 

3 4 12 1. สื่อสารและจดักิจกรรมเพ่ือสราง

ความตระหนักและปลูกฝงจิตสำนึก 

ดานธรรมาภิบาล  

ฝ.บริหารความเสีย่ง, ส.

ทรัพยากรมนุษย, ส.สื่อสาร

ฯ/ ธ.ค. 64 

2. ระบบงาน 

และ/ หรือ

กระบวนการ 

2. ระบบการจดัการขอ

รองเรียนการทุจริตยังขาด

ประสิทธิภาพ ไมมีแนว

ปฏิบัติท่ีชัดเจนเพียงพอ 

มีการกำหนดนโยบาย

การปองกันการทุจริต

และหลักเกณฑการรับ

เรื่องรองเรียนเจาหนาท่ี

มีพฤติกรรมสอไปในทาง

ทุจริต 

3 5 15 2. จัดทำนโยบายการแจงขอรองเรยีน

และเบาะแส และแนวปฏบัิติการ

จัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินการ 

คณะกรรมการนโยบาย, 

คณะกรรมการธรรมาภบิาล, 

ฝ.บริหารความเสีย่งฯ ,          

ฝ.กฎหมาย/ เม.ย.64   

3. การวิเคราะหความเสีย่งการทุจรติและมาตรการจัดการ 
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 3. การขับคลื่อนงานดาน

จริยธรรมองคการอาจยัง

ไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร 

- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ขององคการ ท่ี

เก่ียวของ 

- กิจกรรมสงเสรมิ

เพ่ือใหเกิดการรับรู 

เขาใจ และให

ความสำคญั  

- การสื่อสารจาก

ผูบริหารสูงสุด 

3 4 12 3. ทบทวนหลักจริยธรรมองคการให

เปนปจจุบัน สอดคลองกับบริบท

องคการ และมาตรฐานท่ีหนวยงานรัฐ

ตองถือปฏิบัติ และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของกลไกขับเคลื่อนผานกระบวนการ

บริหารงานบุคคล  

ฝ.บริหารความเสีย่ง, ส.

ทรัพยากรมนุษย / ธ.ค. 64 

 4. กระบวนการจัดซื้อจัด

จาง และติดตามการใช

จายงบประมาณอาจยัง

ขาดประสิทธิภาพ และ

กลไกในการลดโอกาสการ

ทุจริต 

- มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ 

ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจดั

จางฯ  

- กำกับและสุมสอบทาน

การปฏิบัตติาม พ.ร.บ.

จัดซื้อจัดจางฯ โดย

ผูบังคับบัญชา 

- อบรมเพ่ือสงเสรมิ

จริยธรรม และปฏบัิติ

ตามกฎเกณฑ เพ่ือ

4 3 12 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยขยายผลระบบ Budget & 

Resource Management : BRM 

ไปสูระบบบริหารแผนงาน (Business 

Management Plan System : 

BMP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ควบคุมติดตามการดำเนินงานตาม

แผนจัดซื้อ และแผนงบประมาณใหมี

ความโปรงใส และตรวจสอบได 

ฝ.จัดซื้อฯ, ฝ.เทคโนโลยี

สารสนเทศ, ฝ.ยุทธศาสตร /     

ธ.ค. 64 
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สรางการตระหนักรู

และโทษของการทุจรติ 

รวมถึงสรางการ

ตระหนักรูดานทุจริตแก

คูคา  

- มีการตดิตาม สอบทาน 

และรายงานผลการใช

จายงบประมาณตอ

ผูบริหารระดับสูงอยาง

สม่ำเสมอ 

(สามารถใชมาตรการ 1 และ 2 ในการ

จัดการความเสีย่งน้ีไดดวยเชนกัน) 

 

 

 


