


คํานํา 

 การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนา

สวนราชการและเปนเจตจํานง ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปองกันการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหา

มาจากสาเหตุตาง ๆ ท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ดังนั้นการวิเคราะหความเสี่ยงจึงจําเปนตองดําเนินการไว

ลวงหนาเสมอ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตระหนักและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยาง

ยิ่ง ดังนั้นโรงเรียนจึงไดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในโรงเรียน โดยคัดเลือกกระบวนงาน จํานวน 1 

กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ดาน คือ 1) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการ

พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558  2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี และ3)ความเสี่ยงการทุจริตใน

ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมท้ังกําหนดมาตรการ/

กิจกรรม/แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดทําแผนการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงตอไป 

 

 

        โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

              กุมภาพันธ 2565 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน

ท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต รวมถึงการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการ

ทุจริตใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ดวยการนําเครื่องมือ

ประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรนับเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการ

ทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหาก

เกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช 

เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิม

ภาระงานแตอยางใด 

วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับ
การยอมรับมาต้ังแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือป 1992 โดยท่ีผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุม
ภายในเพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือป 2006 เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 เม่ือป 2009 
เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในป 2013 
เปนแนวทางเพ่ิมเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control-Integrated Framework : Framework 
and Appendices การปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ท่ีกําหนดใหมีการ
ควบคุมภายในแตเพ่ิมเติมในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสอง  
ในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะ
ตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี ้
 องคประกอบท่ี 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  
  หลักการท่ี 1  องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 
  หลักการท่ี 2  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
  หลักการท่ี 3  คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการท่ี 4  องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
  หลักการท่ี 5  องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
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 องคประกอบท่ี 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการท่ี 6  กําหนดเปาหมายชัดเจน 
  หลักการท่ี 7  ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
  หลักการท่ี 8  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
  หลักการท่ี 9  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
 องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการท่ี 10  ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
  หลักการท่ี 11  พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 
  หลักการท่ี 12  ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
 องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการท่ี 13  องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 
  หลักการท่ี 14  มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
  หลักการท่ี 15  มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการ 

        ควบคุมภายใน 
 องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการท่ี 16  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการท่ี 17  ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและ 
            เหมาะสม 
 ท้ังนี้  องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตองมีอยูจริง และนําไป
ปฏิบัติได อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการดําเนินการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ 
 สําหรับหลักในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบ
ท่ี 2 หลักการท่ี 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก 
 กรอบภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

 Corrective: แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิดมาแลว สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว เพ่ือปองกันไมให
เกิดข้ึนซํ้าอีก 

 Detective: เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตอง
สอดสองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือแจง
เบาะแสแกผูบริหาร 

 Preventive: ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวน
ท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก 
(Known Factor) ท้ังท่ีรูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการ
ปรับปรุง Workflow ปดชองวางไมใหการทุจริตเขามาได 
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 Forecasting: การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปรามไว
ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณ
การลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor) 

 

ความหมาย 

  ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน 

 

องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

 องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย แรงกดดัน (Pressure) หรือแรงจูงใจ 

(Opportunity) หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององคกรมี

จุดออน (Rationalization) และการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต  

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

 แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

2) ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

3) ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแตละ

ประเภทท่ีจะทําการประเมิน โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตาง ๆ อธิบายรูปแบบ

พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับ

ความจําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงอยาง

มีประสิทธิภาพของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 

1) การระบุความเส่ียง  

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดวย 

Known Factor ความเสี่ยงท้ังปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมาย
ไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้า หรือมีประวตัิ มีตํานานอยูแลว 

Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาใน
อนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

 

  1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
    2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร 
         จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 

ช่ือกระบวนงาน/งาน  1. โครงการจัดซ้ือจัดจางงบประมาณ พ.ศ. 2565 : จางออกแบบอาคารหอพัก 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง  

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

1 โครงการจัดซ้ือจัดจางงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  

จางออกแบบอาคารหอพัก 
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2) วิธีการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
1. การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3. การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 กอนทําการประเมินความเสี่ยงหนวยงานตองกําหนดเกณฑสําหรับใชในการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือ

ดานโอกาส และดานผลกระทบและการใหคะแนนท้ัง 2 ปจจัย รายละเอียด ดังนี้ 

 โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ในชวง

เวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ีหรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ 

 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้นโดย

สามารถแบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบท่ีไมใชการเงิน 

 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 เหตุการณ/โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา 4 ครั้งตอป 
4 เหตุการณ/โอกาสเกิดการกระทําทุจริต 3 ครั้งตอป 
3 เหตุการณ/โอกาสเกิดการกระทําทุจริต 2 ครั้งตอป 
2 เหตุการณ/โอกาสเกิดการกระทําทุจริต 1 ครั้งตอป 
1 เหตุการณไมนามีโอกาสเกิดการกระทําทุจริต (ไมเกิดข้ึนเลย) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
5 เกิดความเสียหายท้ังดานงบประมาณและภาพลักษณของหนวยงาน และนําไปสู

กระบวนการทางยุติธรรม 
4 เกิดความเสียหายท้ังดานงบประมาณและภาพลักษณของหนวยงานในเรื่องความโปรงใส

ขององคกร  
3 หนวยตรวจสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง 
2 ปรากฏขาวลือท่ีอาจพาดพิงคนในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส 
1 แทบจะไมมี 
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เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต 

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา 

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

• สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

ข้ันตอนท่ี 2  การประเมินความเส่ียงการทุจริต  
 เปนข้ันตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงการทุจริตวามีรูปแบบพฤติการณการทุจริตท่ีในแตละข้ันตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือ
โครงการท่ีทําการประเมิน ใหละเอียดและชัดเจนมากท่ีสุดวา ใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไร โดยผูปฏิบัติงาน
หรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหนวยงาน อาจมีการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกดวยก็ได  เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Owners สวนใหญไมยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพรองของตนเอง ผูประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึง
ไมใช Risk Owners เทานั้น 
 การคนหาความเสี่ยงการทุจริต คนหาจากความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูงมีประวัติอยู
แลว (Known Factor) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคต
วามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในข้ันตอนนี้เปนการตั้งสมมติฐานหรือ เปนการพยากรณลวงหนาท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ิมเติม (Scenario) เปนการมองขอมูลไปขางหนา (Forward looking information) 
โดยไมคํานึงวาหนวยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยูแลวหรือไม โดยการมองความเสี่ยง
การทุจริตดวยขอมูลท่ีเลวรายท่ีสุด (Worst Case) หลักการท่ีสําคัญ ตองไมเอาปญหาหรือขอจํากัด จาก
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การบริหารงานในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไมมีหรือไมพอ บุคลากรไมมีความรู 
ความเขาใจ ไมมีจิตสํานึก ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีการดําเนินงานอาจไมบรรลุเปาหมายมาปนกับความเสี่ยงการ
ทุจริต เพราะจะทําใหละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินงานพิจารณาจาก 2 ปจจัย 
คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะไดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Score) วาอยูในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ํา ตามเกณฑท่ีหนวยงานไดกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 
1 โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต  
 

ลําดับ
ที่ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (LxI) 

Likelihood Impact Risk Score 
1 การจางออกแบบอาคารหอพัก 

(งบประมาณ 9,080,000)
ประกอบดวย กิจกรรม  

    

1) จัดทํารางขอบเขตของงานจาง
ออกแบบ (Terms of 
Reference) และราคากลาง 
 

1. การกําหนดคุณสมบัตผิูเสนอราคา ที่
ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยาง
ยุติธรรม 

1 4 4 
สูง 

2. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง 
ที่เอ้ือประโยชนใหผูเสนอราคาบาง
รายไดเปรียบผูเสนอรายอ่ืน 

1 4 4 
สูง 

3. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง 
ที่เปดโอกาสใหผูรับจางขอ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการ
ของงานจางไดในภายหลัง 

1 4 4 
สูง 

4. การกําหนดเกณฑการคัดเลือก ที่เอ้ือ
ประโยชนใหผูเสนอราคาบางราย
ไดเปรียบผูเสนอรายอ่ืน 

1 4 4 
สูง 

2 2) การดําเนินการคัดเลือกและ
จัดจางผูดําเนนิการ 

1. คณะกรรมการดําเนินการจางใช
ประโยชนจากชองวางในกฎ/ระเบียบ 
เลือกวิธีจางเอ้ือประโยชนใหกับผู
เสนอราคาบางราย  

1 4 4 
สูง 

  2. คณะกรรมการดําเนินงานจางใช
ประโยชนจากการพิจารณาเกณฑ
คุณภาพเอ้ือประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาบางราย 

1 4 4 
สูง 
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ลําดับ
ที่ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (LxI) 

Likelihood Impact Risk Score 
  3. การทําสัญญาจางที่มีรายละเอียดบาง

สวนเกินขอบเขตงาน(TOR)เอ้ือ
ประโยชนใหกับผูรับจาง 

1 4 4 
สูง 

3 3) การตรวจรับพัสดุในงานจาง
ออกแบบ 

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับ
พัสดุระหวางการจางที่อาจทําให
ประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลง 
และอาจเกิดชองวางในการเอ้ือ
ประโยชนใหกับผูรับจางได 

2 4 8 
สูง 

2. การตรวจรับงานจางออกแบบทีม่ี
คุณลักษณะของงานไมเปนไปตาม
สัญญา เพื่อเอ้ือประโยชนตอผูรับจาง 

2 4 8 
สูง 

3. การอุทธรณผลการตรวจรับพัสดุของ
ผูรับจาง เนื่องจากการไมศึกษา
สัญญาจางอยางละเอียดกอนลงนาม
ในสัญญา 

2 5 10 
สูงมาก 

4. การใชชองวางของกฎ/ระเบียบใน
การงดหรือลดคาปรับจากการไม
ปฏิบัติตามสัญญาของผูรับจาง 

1 4 4 
สูง 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทําแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตสวนลําดับความเสี่ยงท่ีอยูในโซนสีสม สีเหลือง จะถูกเลือกในลําดับตอมา มาตรการการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลายหลายวิธีการ หนวยงานควรทําการคัดเลือก วิธีท่ีดีท่ีสุด และ
ประเมินความคุมคาเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตท่ีไดจากการประเมินมาประกอบกัน 
 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใหนํามาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ของกระบวนงานหรือโครงการท่ีทําการประเมินของหนวยงานท่ีมีอยูในปจจุบัน (Key Controls in place) 
มาทําการประเมินวามีประสิทธิภาพอยูในระดับใด ดี พอใช หรือออน (ดูคําอธิบายเพ่ิมเติม) เพ่ือพิจารณา
จัดทํามาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงท่ีประเมินไว 
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 และตองมีการติดตามเพ่ือประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีกําหนดไวเพ่ือเปนการยืนยันวามาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด หรืออาจตองเพ่ิมเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหมหาก

พบวารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

 

 

 

ระดับ 
คําอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตท่ีหนวยงานมีในปจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเขมแข็งและดําเนินไปไดอยางเหมาะสมซ่ึงชวยใหเกิดความม่ันใจไดใน

ระดับท่ีสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

พอใช 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแมวาจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยางมี

นัยสําคัญ แตก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหม่ันใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

ออน 
การควบคุมไมไดมาตรฐานท่ียอมรับไดเนื่องจากมีความหละหลวมและไมมีประสิทธิผล

การควบคุมไมทําใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กระบวนการ/โครงการจดัซื้อจดัจางงบประมาณ พ.ศ. 2565: การจางออกแบบอาคารหอพัก 
หนวยงาน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ลําดับที ่ ขั้นตอนการดําเนินงาน/ประเดน็ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1. ข้ันตอนการดําเนนิงาน:  
1) จัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ (Terms of Reference) 

และราคากลาง 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:  
1. การกําหนดคุณสมบัตผิูเสนอราคา ที่ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน

อยางยุติธรรม 
2. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่เอ้ือประโยชนใหผูเสนอราคา

บางรายไดเปรียบผูเสนอรายอ่ืน 
3. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่เปดโอกาสใหผูรับจางขอ

เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการของงานจางไดในภายหลงั 
4. การกําหนดเกณฑการคัดเลือก ที่เอ้ือประโยชนใหผูเสนอราคาบาง

รายไดเปรียบผูเสนอรายอ่ืน 

 
 
 
 

 
 จัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง ประจาํปงบประมาณลงประกาศใน

กรมบัญชีกลางเพื่อใหผูสนใจไดทราบ 
 จัดตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการจัดทาํรางขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 
 อบรม/ใหความรูบุคลากรเก่ียวกับความเสี่ยงตอการทุจริต การปองกัน

ผลประโยชนทบัซอนในการจัดซือ้/จางและการใชงบประมาณ 
 กําหนดระยะเวลาในการดาํเนินโครงการที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถ

ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ/จางไดอยางถูกตอง 
 กําหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผูใหบริการที่สอดคลองกับ

พระราชบญัญัติการจัดซื้อ/จางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให
การจัดซื้อ/จางเปนไปดวยความโปรงใสและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 

 สรางความตระหนักรู/จิตสาํนึกในบทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ 
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญเก่ียวกับการรับ/การใหสนิบน และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติดังกลาว 

 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 
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ลําดับที ่
ขั้นตอนการดําเนินงาน/ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2 ข้ันตอนการดําเนนิงาน: 
2) การดําเนินการคัดเลือกและจัดจางผูดาํเนินการ 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 
1. คณะกรรมการดําเนินการจางใชประโยชนจากชองวางในกฎ/

ระเบียบ เลือกวิธีจางเอ้ือประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย  
2. คณะกรรมการดําเนินงานจางใชประโยชนจากการพิจารณาเกณฑ

คุณภาพเอ้ือประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย  
3. การเพิ่มเติมสาระสําคัญในสัญญาจางนอกเหนือจากที่กําหนดใน

ขอบเขตงาน(TOR) ซึ่งทาํใหเอ้ือประโยชนใหกับผูรับจาง 

 
 
 
 สรางความตระหนักรู/จิตสาํนึกในบทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ 

โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญเก่ียวกับการรับ/การใหสนิบน และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติดังกลาว 

 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 

3 ข้ันตอนการดําเนนิงาน: 
3) การตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: 
1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุระหวางการจางที่อาจทาํ

ใหประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลง และอาจเกิดชองวางในการ
เอ้ือประโยชนใหกับผูรับจางได 

2. การตรวจรับงานจางออกแบบทีม่ีคุณลักษณะของงานไมเปนไปตาม
สัญญา เพื่อเอ้ือประโยชนตอผูรับจาง 

3. การอุทธรณผลการตรวจรับพัสดุของผูรับจาง เนื่องจากการไม
ศึกษาสัญญาจางอยางละเอียดกอนลงนามในสัญญา 

4. การใชชองวางของกฎ/ระเบียบในการงดหรือลดคาปรับจากการ 
ไมปฏิบัตติามสญัญาของผูรับจาง  

 
 
 

 มีมาตรการในการจัดทาํสัญญาจางและบริหารสัญญาจางที่ชัดเจน และ
กําชับผูประกอบการ/ผูใหบริการ ศึกษารายละเอียดของสัญญาใหครบถวน
สมบูรณและมีความเขาใจที่ตรงกัน  

 กําหนดการตรวจสอบและรับรองของเจาหนาที่ที่มีความรับผิดชอบในการ
จัดซื้อ/จาง โดยการใหผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ/กรรมการ
กําหนดราคากลาง จัดหา และตรวจการจาง รับรองตนเองวาไมไดมีสวนได
สวนเสีย เก่ียวของทับซอนและไมมีสวนไดสวนเสียใด ๆ กับผูเสนองาน 
หากรับรองขอมูลอันเปนเท็จยินยอมใหดําเนินการทางวนิัย 

 สรางความตระหนักรู/จิตสาํนึกในบทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ 
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญเก่ียวกับการรับ/การใหสนิบน และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติดังกลาว 

 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 




