คํานํา
การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนา
สวนราชการและเปนเจตจํานง ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปองกันการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหา
มาจากสาเหตุตาง ๆ ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ดังนั้นการวิเคราะหความเสี่ยงจึงจําเปนตองดําเนินการไว
ลวงหนาเสมอ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตระหนักและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยาง
ยิ่ง ดังนั้นโรงเรียนจึงไดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในโรงเรียน โดยคัดเลือกกระบวนงาน จํานวน 1
กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ดาน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และ3)ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร งใสของการใช จ า ยงบประมาณและการบริห ารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการ/
กิจกรรม/แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงตอไป

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
กุมภาพันธ 2565
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองค กรได
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต รวมถึงการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการ
ทุ จ ริ ต ให แก บุ คลากรขององค กรถื อเป น การป องกัน การเกิดการทุจ ริตในองคกร ดว ยการนําเครื่องมื อ
ประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรนับเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการ
ทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช
เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่ม
ภาระงานแตอยางใด
วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปน มาตรฐานที่ ได รั บ
การยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป 1992 โดยที่ผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุ ม
ภายในเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป 2006 เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ ป 2009
เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในป 2013
เปนแนวทางเพิ่มเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control-Integrated Framework : Framework
and Appendices การปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ที่กําหนดใหมีการ
ควบคุมภายในแตเพิ่มเติมในสวนอื่น ๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส อง
ในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะ
ตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ
สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน
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องคประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได
องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการ
ควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตองมีอยูจริง และนําไป
ปฏิ บั ติ ไ ด อี ก ทั้ ง ทํ า งานอย า งสอดคล อ งและสั ม พั น ธ กั น จึ ง จะทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การควบคุ ม ภายในมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับหลักในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบ
ที่ 2 หลักการที่ 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก
กรอบภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้
 Corrective: แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิดมาแลว สิ่งที่มีประวัติอยูแลว เพื่อปองกันไมให
เกิดขึ้นซ้ําอีก
 Detective: เฝ า ระวั ง สอดส อ ง ติ ด ตามพฤติ ก รรมเสี่ ย ง ทํ า อย า งไรจะตรวจพบต อ ง
สอดสองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือแจง
เบาะแสแกผูบริหาร
 Preventive: ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวน
ที่ พ ฤติ ก รรมที่ เ คยรั บ รู ว า เคยเกิ ด มาก อ น คาดหมายได ว า มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะเกิ ด ซ้ํ า อี ก
(Known Factor) ทั้ งที่รูวาทําไปมีความเสี่ย งต อ การทุจ ริต จะตองหลีกเลี่ย งดว ยการ
ปรับปรุง Workflow ปดชองวางไมใหการทุจริตเขามาได
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 Forecasting: การพยากรณป ระมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และปองกัน ปองปรามไว
ลวงหนาในเรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณ
การลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor)
ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน
องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต
องคประกอบหรือปจจัย ที่นําไปสูการทุจริ ต ประกอบดวย แรงกดดัน (Pressure) หรือแรงจูงใจ
(Opportunity) หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององค กรมี
จุดออน (Rationalization) และการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1) ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2) ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
3) ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแตละ
ประเภทที่ จ ะทํ า การประเมิ น โดยเริ่ มจากการระบุความเสี่ย งจากกระบวนงานตาง ๆ อธิบ ายรูป แบบ
พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับ
ความจําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงอยาง
มีประสิทธิภาพของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
1) การระบุความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดวย
Known Factor

ความเสี่ยงทั้งปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมาย
ไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแลว
Unknown Factor ป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ม าจากการพยากรณ ประมาณการล ว งหน า ใน
อนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน 1. โครงการจัดซื้อจัดจางงบประมาณ พ.ศ. 2565 : จางออกแบบอาคารหอพัก
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โครงการจัดซื้อจัดจางงบประมาณ พ.ศ. 2565 :
จางออกแบบอาคารหอพัก
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โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor
Unknown Factor


2) วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
3. การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กอนทําการประเมินความเสี่ยงหนวยงานตองกําหนดเกณฑสําหรับใชในการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือ
ดานโอกาส และดานผลกระทบและการใหคะแนนทั้ง 2 ปจจัย รายละเอียด ดังนี้
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ในชวง
เวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณนั้น ๆ
 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดย
สามารถแบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบที่ไมใชการเงิน
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
เหตุการณ/โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา 4 ครั้งตอป
เหตุการณ/โอกาสเกิดการกระทําทุจริต 3 ครั้งตอป
เหตุการณ/โอกาสเกิดการกระทําทุจริต 2 ครั้งตอป
เหตุการณ/โอกาสเกิดการกระทําทุจริต 1 ครั้งตอป
เหตุการณไมนามีโอกาสเกิดการกระทําทุจริต (ไมเกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
เกิ ด ความเสี ย หายทั้ ง ด า นงบประมาณและภาพลั ก ษณ ข องหน ว ยงาน และนํ า ไปสู
กระบวนการทางยุติธรรม
เกิดความเสียหายทั้งดานงบประมาณและภาพลักษณของหนวยงานในเรื่องความโปรงใส
ขององคกร
หนวยตรวจสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง
ปรากฏขาวลือที่อาจพาดพิงคนในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส
แทบจะไมมี
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เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา
• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
• สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เปนขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณที่มีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงการทุจริตวามีรูปแบบพฤติการณการทุจริตที่ในแตละขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือ
โครงการที่ทําการประเมิน ใหละเอียดและชัดเจนมากที่สุดวา ใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร โดยผูปฏิบัติงาน
หรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหนวยงาน อาจมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกดวยก็ ได เนื่องจากการประเมินความเสี่ย งการทุจริต Risk
Owners สวนใหญไมยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพรองของตนเอง ผูประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึง
ไมใช Risk Owners เทานั้น
การคนหาความเสี่ยงการทุจริต คนหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูงมีประวัติอยู
แลว (Known Factor) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคต
วามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เปนการตั้งสมมติฐานหรือ เปนการพยากรณลวงหนาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เปนการมองขอมูลไปขางหนา (Forward looking information)
โดยไมคํานึงวาหนวยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยูแลวหรือไม โดยการมองความเสี่ยง
การทุจริตดวยขอมูลที่เลวรายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สําคัญ ตองไมเอาปญหาหรือขอจํากัด จาก
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การบริหารงานในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไมมีหรือไมพอ บุคลากรไมมีความรู
ความเขาใจ ไมมีจิตสํานึก ซึ่งเปนความเสี่ยงที่การดําเนินงานอาจไมบรรลุเปาหมายมาปนกับความเสี่ยงการ
ทุจริต เพราะจะทําใหละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินงานพิจารณาจาก 2 ปจจัย
คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะไดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
(Risk Score) วาอยูในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ํา ตามเกณฑที่หนวยงานไดกําหนดไวในขั้นตอนที่
1 โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
Risk Score (LxI)
ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ที่
Likelihood Impact Risk Score
1 การจางออกแบบอาคารหอพัก
(งบประมาณ 9,080,000)
ประกอบดวย กิจกรรม
1) จัดทํารางขอบเขตของงานจาง 1. การกําหนดคุณสมบัตผิ ูเสนอราคา ที่
1
4
4
ออกแบบ (Terms of
ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยาง
สูง
Reference) และราคากลาง
ยุตธิ รรม
2. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง
1
4
4
ที่เอื้อประโยชนใหผูเสนอราคาบาง
สูง
รายไดเปรียบผูเสนอรายอื่น
3. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง
1
4
4
ที่เปดโอกาสใหผูรับจางขอ
สูง
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการ
ของงานจางไดในภายหลัง
4. การกําหนดเกณฑการคัดเลือก ที่เอื้อ
1
4
4
ประโยชนใหผูเสนอราคาบางราย
สูง
ไดเปรียบผูเสนอรายอื่น
2

2) การดําเนินการคัดเลือกและ
จัดจางผูด ําเนินการ

1. คณะกรรมการดําเนินการจางใช
ประโยชนจากชองวางในกฎ/ระเบียบ
เลือกวิธีจางเอื้อประโยชนใหกับผู
เสนอราคาบางราย
2. คณะกรรมการดําเนินงานจางใช
ประโยชนจากการพิจารณาเกณฑ
คุณภาพเอื้อประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาบางราย
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1

4

4
สูง

1

4

4
สูง

ลําดับ
ที่

3

ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.
3) การตรวจรับพัสดุในงานจาง
ออกแบบ

Risk Score (LxI)
Likelihood Impact Risk Score
การทําสัญญาจางที่มีรายละเอียดบาง
1
4
4
สวนเกินขอบเขตงาน(TOR)เอื้อ
สูง
ประโยชนใหกับผูรับจาง
การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับ
2
4
8
พัสดุระหวางการจางที่อาจทําให
สูง
ประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลง
และอาจเกิดชองวางในการเอื้อ
ประโยชนใหกับผูรับจางได
การตรวจรับงานจางออกแบบทีม่ ี
2
4
8
คุณลักษณะของงานไมเปนไปตาม
สูง
สัญญา เพื่อเอื้อประโยชนตอผูรับจาง
การอุทธรณผลการตรวจรับพัสดุของ
2
5
10
ผูรับจาง เนื่องจากการไมศึกษา
สูงมาก
สัญญาจางอยางละเอียดกอนลงนาม
ในสัญญา
การใชชองวางของกฎ/ระเบียบใน
1
4
4
การงดหรือลดคาปรับจากการไม
สูง
ปฏิบัติตามสัญญาของผูรับจาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1.

2.
3.

4.

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทําแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตสวนลําดับความเสี่ยงที่อยูในโซนสีสม สีเหลือง จะถูกเลือกในลําดับตอมา มาตรการการ
ควบคุ มความเสี่ ย งการทุ จ ริตอาจมี หลายหลายวิธีการ หนว ยงานควรทําการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และ
ประเมินความคุมคาเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ไดจากการประเมินมาประกอบกัน
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใหนํามาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมินของหนวยงานที่มีอยูในปจจุบัน (Key Controls in place)
มาทําการประเมินวามีประสิทธิภาพอยูในระดับใด ดี พอใช หรือออน (ดูคําอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา
จัดทํามาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงที่ประเมินไว
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ระดับ
ดี
พอใช
ออน

คําอธิบาย
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หนวยงานมีในปจจุบัน
การควบคุมมีความเขมแข็งและดําเนินไปไดอยางเหมาะสมซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจไดใน
ระดับที่สมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแมวาจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยางมี
นัยสําคัญ แตก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได
การควบคุมไมไดมาตรฐานที่ยอมรับไดเนื่องจากมีความหละหลวมและไมมีประสิทธิผล
การควบคุมไมทําใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได

และตองมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ที่ กํ า หนดไว เ พื่ อ เป น การยื น ยั น ว า มาตรการการควบคุ ม ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต มี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด หรืออาจตองเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหมหาก
พบวารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act)
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระบวนการ/โครงการจัดซื้อจัดจางงบประมาณ พ.ศ. 2565: การจางออกแบบอาคารหอพัก
หนวยงาน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ลําดับที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.
ขั้นตอนการดําเนินงาน:
1) จัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ (Terms of Reference)
และราคากลาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. การกําหนดคุณสมบัตผิ ูเสนอราคา ที่ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
อยางยุติธรรม
2. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่เอื้อประโยชนใหผูเสนอราคา
บางรายไดเปรียบผูเสนอรายอื่น
3. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่เปดโอกาสใหผูรับจางขอ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการของงานจางไดในภายหลัง
4. การกําหนดเกณฑการคัดเลือก ที่เอื้อประโยชนใหผูเสนอราคาบาง
รายไดเปรียบผูเสนอรายอื่น
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มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

 จัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง ประจําปงบประมาณลงประกาศใน
กรมบัญชีกลางเพื่อใหผูสนใจไดทราบ
 จัดตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
 อบรม/ใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการทุจริต การปองกัน
ผลประโยชนทบั ซอนในการจัดซือ้ /จางและการใชงบประมาณ
 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ/จางไดอยางถูกตอง
 กําหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผูใหบริการที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให
การจัดซื้อ/จางเปนไปดวยความโปรงใสและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร
 สรางความตระหนักรู/จิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญเกี่ยวกับการรับ/การใหสนิ บน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกลาว
 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy”

ลําดับที่
2

3

ขั้นตอนการดําเนินงาน/
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการดําเนินงาน:
2) การดําเนินการคัดเลือกและจัดจางผูดาํ เนินการ

มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. คณะกรรมการดําเนินการจางใชประโยชนจากชองวางในกฎ/
ระเบียบ เลือกวิธีจางเอื้อประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย
2. คณะกรรมการดําเนินงานจางใชประโยชนจากการพิจารณาเกณฑ
คุณภาพเอื้อประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย
3. การเพิ่มเติมสาระสําคัญในสัญญาจางนอกเหนือจากที่กําหนดใน
ขอบเขตงาน(TOR) ซึ่งทําใหเอื้อประโยชนใหกับผูรับจาง
ขั้นตอนการดําเนินงาน:
3) การตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุระหวางการจางที่อาจทํา
ใหประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลง และอาจเกิดชองวางในการ
เอื้อประโยชนใหกับผูรับจางได
2. การตรวจรับงานจางออกแบบทีม่ ีคุณลักษณะของงานไมเปนไปตาม
สัญญา เพื่อเอื้อประโยชนตอผูรับจาง
3. การอุทธรณผลการตรวจรับพัสดุของผูรับจาง เนื่องจากการไม
ศึกษาสัญญาจางอยางละเอียดกอนลงนามในสัญญา
4. การใชชองวางของกฎ/ระเบียบในการงดหรือลดคาปรับจากการ
ไมปฏิบัตติ ามสัญญาของผูรับจาง
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 สรางความตระหนักรู/จิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญเกี่ยวกับการรับ/การใหสนิ บน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกลาว
 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy”

 มีมาตรการในการจัดทําสัญญาจางและบริหารสัญญาจางที่ชัดเจน และ
กําชับผูประกอบการ/ผูใหบริการ ศึกษารายละเอียดของสัญญาใหครบถวน
สมบูรณและมีความเขาใจที่ตรงกัน
 กําหนดการตรวจสอบและรับรองของเจาหนาที่ที่มีความรับผิดชอบในการ
จัดซื้อ/จาง โดยการใหผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ/กรรมการ
กําหนดราคากลาง จัดหา และตรวจการจาง รับรองตนเองวาไมไดมีสวนได
สวนเสีย เกี่ยวของทับซอนและไมมีสวนไดสวนเสียใด ๆ กับผูเสนองาน
หากรับรองขอมูลอันเปนเท็จยินยอมใหดําเนินการทางวินัย
 สรางความตระหนักรู/จิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญเกี่ยวกับการรับ/การใหสนิ บน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกลาว
 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy”

