แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

กระบวนงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

งานจัดซื้อชั้นเหล็กวางฟิล์ม ห้องเก็บฟิล์ม สื่อโสตทัศน์และสิ่ง
เกี่ยวเนื่อง (ชั้น ๒ ๓ ๔ ๕) อาคารปุรฉัตร ของหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
จัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. การเรียกรับผลประโยชน์
๒. การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) ทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การทุจริตด้านการผลิตชิ้นงานและการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน
๔. การทุจริตด้านตรวจรับชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
๑. การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. มาตรการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดหาและการดาเนินการเกี่ยวกับ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. การบริหารจัดการงานพัสดุ ประจาปี ๒๕๖๕
 การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจนับประจาทุกปี
 มีแผนการสารวจและจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สานักงาน ประจาปี
๒๕๖๕ โดยมีผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย
๕. ข้อบังคับบุคคลของหอภาพยนตร์ ดังนี้
 การให้คุณให้โทษกรณีบุคลากรทุจริตและประพฤติมิชอบ

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน และตารางประกอบการ
ประเมิน ดังนี้
๑) การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓) การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนที่ ๑ การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนทาการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกาหนดเกณฑ์สาหรับใช้ในการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทาการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย
คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
นั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน
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๑

๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)
โอกาสเกิดการกระทาทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
โอกาสเกิดการกระทาทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
โอกาสเกิดการกระทาทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
โอกาสเกิดการกระทาทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
โอกาสเกิดการกระทาทุจริต ๑ ครั้งต่อปี
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
(ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ ไป)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
(ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
(ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่่า
(ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่่ามาก
(ต่่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
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ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่่า
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีสม้ หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการ
ทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดาเนินงานของกระบวนงานหรื อโครงการที่ทา
การประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจน มากที่สุดว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ
กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น
การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่
แล้ว (Known Factor ) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่า
มีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดย
ไม่คานึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการ
ทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สาคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจากัด จากการ
บริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความ

เข้าใจ ไม่มีจิตสานึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ การดาเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต
เพราะจะทาให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการด่าเนินงานพิจารณา
จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่่า ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้ก่าหนดไว้
ในขั้นตอนที่ ๑ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตและระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ตามตารางแบบฟอร์มที่ ๑

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต
Risk Score (L x I)
ล่าดับ
Risk
ขั้นตอนการด่าเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Likelihood Impact
ที่
Score

เกณฑ์การประเมิน โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เป็น
ผลมาจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒) แสดงให้เห็นถึงวิธีการการนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กาหนดไวไปสู่การปฏิบัติ มีการ
บังคับใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน
๓) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดชื้อจัดจ้างที่มีความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผ ล โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องแสดงให้ เห็ นถึงการพัฒ นามาตรการ หรือ ระบบจาก
ของเดิมที่หน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไร ด้วย
๔) มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน
สินน้าใจ ของขวัญ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ องของ
กระบวนงานที่ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
๕) กระบวนงานหรือโครงการที่ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับลักษณะ
งานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือแนวทางที่ประกาศในภาพรวม

ของหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงที่สาหรับเจ้าหน้าที่ประเภท ที่มีความเสี่ยงสูง -สูงมากที่เป็น
ผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต)
๖) แสดงให้เห็นถึงวิธีการนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กาหนดไว้ไปสู่การปฏิ บัติ มีการ
บังคับใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน๖) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
๖.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการการ
จัดชื้อจัดจ้าง ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามความเหมาะสมที่ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึงและ
สามารถนาข้อมูลไปประมวลผลต่อด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ เช่น ในรูปแบบไฟล์ MS World
หรือไฟล์ MS Excel ในเว็บไชต์ของหน่วยงานอย่างน้อย ๓ รายการดังนี้
(๑) รายละเอียดโครงการ
(๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จา แนกตามรายการ (cost breakdown)
(๓) ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
๖.๒ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (เฉพาะกรณีโครงการไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ข้อตกลง คุณธรรม) ให้มีความร่วมมือกัน ๒ ฝ่าย ในการป้องกันการทุจริตในการจัดชื้อจัดจ้างระหว่าง
รัฐกับเอกชน (อาจจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบ เช่น เจตจานงค์ เจตนารมณ์ ข้อตกลง สัญญา
คุณธรรมฯลฯ เป็นต้น) การกาหนดข้อความ อาจนาสาระสาคัญตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact) มาประยุกต์ใช้
๗) แสดงให้เห็นถึงวิธีการนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กาหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการ
บังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน

