การประเมินความเสี.ยงการทุจริต
ขององค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดทําโดย : ฝ่ ายบริหารความเสี.ยง
องค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
มิถุนายน ๒๕๖๒

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ พฒ
ั นา
เครืE องมือการประเมินเชิงบวกเพืEอเป็ นมาตรฐานการป้องกันการทุจริ ตและเป็ นกลไกในการสร้ าง ความ
ตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม โดยใช้ ชืEอว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)” การนําเครืE องมือการประเมินความเสียE งการทุจริ ตมาใช้ ในองค์กร จะเป็ นหลักประกัน
ใน ระดับหนึงE ได้ วา่ การดําเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริ ต หากมีการกระทําการทุจริ ตเกิดขึ eน องค์กรก็
สามารถ รับทราบอย่างรวดเร็วและหาวิธีการทีEจะบรรเทาความเสียหายทีEเกิดขึ eนให้ เหลือน้ อยทีEสดุ เพราะได้
มีการเตรี ยมการป้องกันล่วงหน้ าไว้ โดยให้ เป็ นส่วนหนึงE ของการปฏิบตั งิ านประจํา
ฝ่ ายบริ หารความเสียE ง ได้ รับมอบหมายให้ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี eวัดทีE 10 การป้องกันการทุจริ ต ตัวชี eวัดย่อยทีE 10.1 การดําเนินการเพืEอป้องกัน
การทุจริ ต ข้ อ O36 การประเมินความเสียE งการทุจริ ตประจําปี ซึงE การประเมินความเสียE งการทุจริ ตเกีEยวกับ
การปฏิบตั งิ านทีEอาจเกิดการทุจริ ต การรับสินบน และผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในองค์กร โดยคัดเลือก
กระบวนงาน จํานวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสียE งการทุจริ ตใน ๓ ด้ าน คือ ความเสียE ง
การทุจริ ตทีEเกีEยวข้ องกับการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต ความเสียE งการทุจริ ตในความโปร่งใสของการใช้
อํานาจและตําแหน่งหน้ าทีE และความเสียE งการทุจริ ตในความโปร่งใสของการใช้ จา่ ยงบประมาณและการ
บริ หารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทังกํ
e าหนดมาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสียE งของ
การดําเนินงานทีEอาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตในองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
และจัดทําแผนบริ หารความเสียE งทีEมีประสิทธิภาพต่อไป
ฝ่ ายบริ หารความเสียE ง
มิถนุ ายน ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้ า
ความหมาย

๑

วัตถุประสงค์การประเมินความเสียE งการทุจริ ต

๑

ขอบเขตประเมินความเสียE งการทุจริ ต

๑

วิธีการวิเคราะห์ความเสียE ง

๑

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การระบุความเสียE ง (Risk Identification)
การวิเคราะห์สถานะความเสียE ง
เมทริ กส์ระดับความเสียE ง (Risk level Matrix)
การประเมินการควบคุมความเสียE ง (Risk – Control Matrix Assessment)
แผนบริ หารความเสียE ง

๒
๓
๓
๔
๕

๑

ความหมาย
ความเสีย( งการทุจริ ต หมายถึง ความเสีย( งของการดําเนินงานที(อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ต
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม หรื อการรับสินบน
วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี7ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริ ตสามารถจะช่วยลดความเสีย( งที(อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตใน
องค์กร ดังนันH การประเมินความเสีย( งด้ านการทุจริ ต การออกแบบและการปฏิบตั งิ านตามมาตรการควบคุม
ภายในที(เหมาะสม จะช่วยลดความเสีย( งด้ านการทุจริ ต ตลอดจนการสร้ างจิตสํานึกและค่านิยมในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต ให้ แก่บคุ ลากรขององค์กร ถือเป็ นการป้องกันการเกิดการทุจริ ตในองค์กร ทังนี
H H การนํา
เครื( องมือประเมินความเสีย( งมาใช้ ในองค์กร จะช่วยเป็ นหลักประกันในระดับหนึง( ว่า การดําเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริ ต หรื อในกรณีที(พบการทุจริ ตที(ไม่คาดคิดโอกาสที(จะประสบกับปั ญหาน้ อยกว่า
องค์กรอื(น หรื อ หากเกิดความเสียหายขึ Hนก็จะเป็ นความเสียหายที(น้อยกว่าองค์กรที(ไม่มีการนําเครื( องมือ
ประเมินความเสีย( งมาใช้ เพราะได้ มีการเตรี ยมการป้องกันล่วงหน้ าไว้ โดยให้ เป็ นส่วนหนึง( ของการ
ปฏิบตั งิ านประจํา ซึง( ไม่ใช่การเพิ(มภาระงานแต่อย่างใด
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสีย( งการทุจริ ต : เพื(อให้ หน่วยงานภาครัฐ มี
มาตรการ ระบบ หรื อ แนวทางในการบริ หารจัดการความเสีย( งของการดําเนินงานที(อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ต
ซึง( เป็ นมาตรการป้องกันการทุจริ ตเชิงรุกที(มีประสิทธิภาพต่อไป
ขอบเขตการประเมินความเสี7ยงการทุจริต
ประเภทความเสีย( งการทุจริ ต แบ่งออกเป็ น ๓ ด้ าน ดังนี H
๑) ด้ านความเสีย( งการทุจริ ตที(เกี(ยวกับการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที(มี
ภารกิจให้ บริ การประชาชนอนุมตั ิ หรื ออนุญาต ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒) ด้ านความเสีย( งการทุจริ ตในความโปร่งใสของการใช้ อํานาจและตําแหน่งหน้ าที(
๓) ด้ านความเสีย( งการทุจริ ตในความโปร่งใสของการใช้ จา่ ยงบประมาณและการบริ หาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการวิเคราะห์ ความเสี7ยง
เป็ นการวิเคราะห์โดยเริ( มจากการระบุความเสีย( งจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสีย( งต่อการทุจริ ต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับ
ความจําเป็ นของการเฝ้าระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสีย( งของ
การดําเนินงานที(อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตในองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ที(มีประสิทธิภาพ

๒

๑. การระบุความเสี7ยง (Risk Identification)
ประเมินความเสี7ยงการทุจริต ด้ าน
o๑. ความเสีย( งการทุจริ ตที(เกี(ยวกับการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต
o๒. ความเสีย( งการทุจริ ตในความโปร่งใสของการใช้ อานาจและตําแหน่งหน้ าที(
þ๓. ความเสีย( งการทุจริ ตในความโปร่งใสของการใช้ จา่ ยงบประมาณและการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื7อกระบวนงาน/งาน กระบวนการจัดซื Hอจัดจ้ าง
ตารางที7 ๑ ตารางระบุความเสีย( ง (Know Factor และ Unknow Factor)
ที7

โอกาส/ความเสี7ยงการทุจริต

๑ มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของการ
จัดซื Hอจัดจ้ างพัสดุประเภทรายการ
๒ หน่วยงานผู้ใช้ พสั ดุมีการประสานกับ
ผู้ประกอบการ หรื อผู้ที(จะมาเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ตังแต่
H เริ( มต้ น เพื(อกําหนดคุณลักษณะ
(TOR) ซึง( ไม่ได้ กําหนดขึ Hนเองอย่างแท้ จริ ง
๓ หน่วยงานที(ร่างข้ อกําหนดหรื อคุณลักษณะ
ของพัสดุ ขาดความรู้ความเข้ าใจ ในการร่าง
ขอบเขตของงาน ส่งผลให้ ข้ อกําหนดหรื อ
คุณลักษณะ ไม่ชดั เจน ทําให้ ไม่มี
ผู้ประกอบการยื(นข้ อเสนอราคา
๔ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้ อกําหนดของ
สัญญา

Known Factor
Unknown Factor

ประเภทความเสี7ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เคยเกิดขึน[ แล้ ว)
(ยังไม่ เคยเกิดขึน[ )
Ö
Ö

Ö

Ö

ความเสีย( งทังปั
H ญหา /พฤติกรรมที(เคยรับรู้วา่ เคยเกิดขึ Hนมาก่อน
คาดหมายได้ วา่ มีโอกาสสูงที(จะเกิดซํ Hา หรื อมีประวัติ มีตํานานอยูแ่ ล้ ว
ปั จจัยความเสีย( งที(มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้ าในอนาคต
ปั ญหา /พฤติกรรม ความเสีย( งที(จะเกิดขึ Hน (คิดล่วงหน้ า ตีตนไปก่อนไข้
เสมอ)

๓

๒. การวิเคราะห์ สถานะความเสี7ยง
ความหมายของสถานะความเสีย( งตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี H
•
•
•
•

£ สถานะสีเขียว : ความเสีย( งระดับตํ(า

ผ สถานะสีเหลือง : ความเสีย( งระดับปานกลาง และสามารถใช้ ความรอบคอบ ระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบตั งิ าน ตามปกติควบคุมดูแลได้
£ สถานะสีส้ม : ความเสีย( งระดับสูง เป็ นกระบวนงานที(มีผ้ เู กี(ยวข้ องหลายคน หลายฝ่ าย ภายใน
องค์กร มีหลายขันตอน
H
จนยากต่อการควบคุม
£ สถานะสีแดง : ความเสีย( งระดับสูงมาก เป็ นกระบวนงานที(มีผ้ เู กี(ยวข้ องกับ บุคคลภายนอกคน
ที(ไม่ร้ ูจกั ไม่สามารถตรวจสอบได้ ชดั เจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้ อย่างใกล้ ชิดหรื ออย่าง
สมํ(าเสมอ

ตารางที( ๒ ตารางแสดงสถานะความเสีย( ง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที7
๑
๒

๓

๔

โอกาส/ความเสี7ยงการทุจริต
มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของการ
จัดซื Hอจัดจ้ างพัสดุประเภทรายการ
หน่วยงานผู้ใช้ พสั ดุมีการประสานกับ
ผู้ประกอบการ หรื อผู้ที(จะมาเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาตังแต่
H เริ( มต้ น เพื(อกําหนด
คุณลักษณะ (TOR) ซึง( ไม่ได้ กําหนดขึ Hน
เองอย่างแท้ จริ ง
หน่วยงานที(ร่างข้ อกําหนดหรื อ
คุณลักษณะของพัสดุ ขาดความรู้ความ
เข้ าใจ ในการร่างขอบเขตของงาน ส่งผล
ให้ ข้ อกําหนดหรื อคุณลักษณะ ไม่
ชัดเจน อาจทําให้ ไม่มีผ้ ปู ระกอบการยื(น
ข้ อเสนอราคา
การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้ อกําหนด
ของสัญญา

เขียว

เหลือง

ส้ ม

Ö

Ö

Ö

Ö

๓. เมทริกส์ ระดับความเสี7ยง (Risk level matrix)
๓.๑ ระดับความจําเป็ นของการเฝ้ าระวัง
ระดับ ๓ หมายถึง เป็ นขันตอนหลั
H
กของกระบวนการ และมีความเสีย( งในการทุจริ ตสูง

แดง

๔

ระดับ ๒ หมายถึง เป็ นขันตอนหลั
H
กของกระบวนการ และมีความเสีย( งในการทุจริ ตที(ไม่สงู มาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็ นขันตอนรองของกระบวนการ
H
๓.๒ ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ การ/ผู้มีสว่ นได้ เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/
เครื อข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ การ/ผู้มีสว่ นได้ เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/
เครื อข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรี ยนรู้/องค์ความรู้
ตารางที( ๓ ตารางเมทริ กส์ระดับความเสีย( ง

โอกาส/ความเสี7ยงการทุจริต

ระดับความจําเป็ น ระดับความรุ นแรง
ของการเฝ้ าระวัง
ของผลกระทบ

หน่วยงานผู้ใช้ พสั ดุมีการประสาน
กับผู้ประกอบการ หรื อผู้ที(จะมาเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาตังแต่
H เริ( มต้ น เพื(อกําหนด
คุณลักษณะ (TOR) ซึง( ไม่ได้ กําหนด
ขึ Hนเองอย่างแท้ จริ ง

๒

๓

ค่ าความเสี7ยงรวม
จําเป็ น X รุ นแรง

๖

๔. การประเมินการควบคุมความเสี7ยง
ให้ นําค่าความเสีย( งรวมจากตารางที( ๓ มาทําการประเมินการควบคุมการทุจริ ต ว่ามีระดับการควบคุม
ความเสีย( งการทุจริ ตอยูใ่ นระดับใด เมื(อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้า
ระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คณ
ุ ภาพการจัดการ แบ่งเป็ น ๓ ระดับ ดังนี H
ดี : จัดการได้ ทนั ที ทุกครังH ที(เกิดความเสีย( ง ไม่กระทบถึงผู้ใช้ บริ การ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ(ม
พอใช้ : จัดการได้ โดยส่วนใหญ่ มีบางครังH ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้ บริ การ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้ าใจ
อ่ อน : จัดการไม่ได้ หรื อได้ เพียงส่วนน้ อย การจัดการเพิ(มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้ บริ การ/
ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้ าใจ

๕

ตารางที( ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสีย( ง

โอกาส/ความเสี7ยงการทุจริต
หน่วยงานผู้ใช้ พสั ดุมีการประสานกับ
ผู้ประกอบการ หรื อผู้ที(จะมาเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาตังแต่
H เริ( มต้ น เพื(อกําหนด
คุณลักษณะ (TOR) ซึง( ไม่ได้ กําหนดขึ Hน
เองอย่างแท้ จริ ง

ค่ าประเมินการควบคุมความเสี7ยงการทุจริต*
คุณภาพ ค่าความเสีย( ง ค่าความเสีย( ง ค่าความเสีย( ง
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
การจัดการ ระดับตํ(า
(๑ – ๓)
(๔ – ๖)
(๗ – ๙)
พอใช้

Ö

(ค่าประเมินการ
ควบคุมความเสีย( งอยู่
ในระดับค่อนข้ างสูง)

* หมายเหตุ
คุณภาพการจัดการดี / ค่าความเสีย( งรวมระดับตํ7า = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งตํ7า
คุณภาพการจัดการดี / ค่าความเสีย( งรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งค่ อนข้ างตํ7า
คุณภาพการจัดการดี / ค่าความเสีย( งรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งปานกลาง
คุณภาพการจัดการพอใช้ / ค่าความเสีย( งรวมระดับตํ7า = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งค่ อนข้ างตํ7า
คุณภาพการจัดการพอใช้ / ค่าความเสีย( งรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งปานกลาง
คุณภาพการจัดการพอใช้ / ค่าความเสีย( งรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งค่ อนข้ างสูง
คุณภาพการจัดการอ่ อน / ค่าความเสีย( งรวมระดับตํ7า = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งปานกลาง
คุณภาพการจัดการอ่ อน / ค่าความเสีย( งรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งค่ อนข้ างสูง
คุณภาพการจัดการอ่ อน / ค่าความเสีย( งรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งสูง

๕. การจัดทําแผนบริหารความเสี7ยง
นําโอกาส/ความเสีย( งการทุจริ ต ที(มีคา่ ประเมินการควบคุมความเสีย( งอยูใ่ นระดับสูง ค่อนข้ างสูง ปาน
กลาง (กรณีวิเคราะห์ความเสีย( งหลายกระบวนงาน) จากตารางที( ๔ มาทําแผนบริ หารความเสีย( ง
ตามลําดับความรุนแรง (กรณีที(ทําการประเมินการควบคุมความเสีย( ง ในตารางที( ๔ ไม่พบว่ามีความเสีย( ง
อยูใ่ นระดับสูง ค่อนข้ างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่ามีความเสีย( งอยูใ่ นระดับตํ(าหรื อค่อนข้ างตํ(า ให้ ทําการ
จัดทําแผนบริ หารความเสีย( งในเชิงเฝ้าระวังความเสีย( งการทุจริ ต หรื อพิจารณาทําการเลือกกระบวนงานที(
อาจก่อให้ เกิดหรื อมีโอกาสเกิดความเสีย( งการทุจริ ต นํามาประเมินความเสีย( งการทุจริ ต เพิ(มเติม)
จากตารางที( ๔ พบว่าค่าประเมินการควบคุมความเสีย( งการทุจริ ตอยูข่ องกระบวนงานจัดซื Hอจัดจ้ าง อยู่
ในระดับค่อนข้ างสูง จึงได้ จดั ทําแผนบริ หารความเสีย( งการทุจริ ตขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

