มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ใน
องค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ด้วยการนา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรนั บเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กร
จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรี ยมการป้ องกันล่วงหน้าไว้โ ดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า
ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐนที่ได้รับการ
ยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน
เพิ่มเติมอีก 3 ครั้ ง คือ ครั้ งแรกเมื่อปที 2006 เป็นแนวทางด้านการทารายงานทางการเงิน Internal
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ ปี 2009
เป็นแนวทางด้านการกากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013
เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control-Integrated Framework : Framework
and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กาหนดให้มีการ
ควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ใน
ภาพรวมของการกากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุ มภายในจึงถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเผ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ
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ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
หลั กการที่ 15 มีการสื่ อสารกับหน่ว ยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม
ทั้ ง นี้ องค์ ป ระกอบการควบคุ ม ภายในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบและหลั ก การจะต้ อ ง Present &
Function (มีอยู่จริง และนาไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทาให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
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สาหรับหลักในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบ
ที่ 2 หลักการที่ 8
กรอบภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้
 Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด มาแล้ว สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นซ้าอีก
 Detective: เฝ้ า ระวั ง สอดส่ อ ง ติ ด ตามพฤติ ก รรมเสี่ ย ง ท าอย่ า งไรจะตรวจพบต้ อ ง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือ แจ้ง
เบาะแสแก่ผู้บริหาร
 Preventive: ป้องกัน หลีกเหลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดใน
ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก
(Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทาไปมีความเสี่ ย งต่ อ การทุจริต จะต้องหลี กเลี่ ยงด้ว ยการ
ปรับปรุง Workflow ปิดช่องว่างให้การทุจริต
 Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามไว้
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณ
การล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3) ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ในความโปร่ ง ใส่ ข องการใช้จ่า ยงบประมาณและการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรภาครัฐ
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การวิเคราะห์ เริ่ ม จากการระบุความเสี่ ย งจากกระบวนงานต่า ง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติ ก ารณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง และการกาหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย
Known Factor

ความเสี่ ย งทั้ ง ปั ญ หา/พฤติ ก รรมที่ เ คยรั บ รู้ ว่ า เคยเกิ ด มาก่ อ น
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้า หรือมีประวั ติ มีตานานอยู่
แล้ว
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ด้าน
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
󠅂 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน 1. การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้อง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor Unknown Factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
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2) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานก
 ลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติและ
ควบคุมดูแลได้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ ยงระดับสู ง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ เกี่ยวข้ องหลายคน
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี
อานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง

เขียว เหลือง


ส้ม

แดง

3) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
3.1 ระดับความจาเป็นในการเฝ้าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
 ถ้าเป็น กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST : หมายถึง มีความจาเป็นสูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริต และต้องทาการป้องกันไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ใน
ระดับ 3 หรือ 2
 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้น เป็น SHOULD : หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
 กิจ กรรมหรื อขั้น ตอนการปฏิบัติ งานนั้นผลกระทบต่ อผู้ ใช้ บริก าร กลุ่ มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1
หรือ 2

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ระดับความจาเป็น
ระดับความ
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง รุนแรงผลกระทบ จาเป็น x รุนแรง
1 การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อ
1
4
4
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก
MUST
1

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง
SHOULD

่
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1 การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง

1

2

3
x

4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดั บดี : จั ดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ ยง ไม่กระทบถึงผู้ ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
ระดั บ อ่ อ น : จั ด การไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ า ย
มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินการ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

คุณภาพ
การจัดาร

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานลาง
ระดับสูง

พอใช้
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ความเสี่ยงด้าน

กระบวนงาน/งาน

ความเสี่ยงการทุจริตที่
การใช้ตาแหน่งหน้าที่
เกี่ยวกับการใช้อานาจ
ในการดาเนินการเพื่อ
หน้าที่และตาแหน่งหน้าที่ ผลประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง

รูปแบบพฤติการณ์
ระยะเวลา
มาตรการป้องกันการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
ดาเนินการ
1. การแสวงหา
1) ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ต.ค.62 - ก.ย.63
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ
ของเจ้าหน้าที่ในการ
โดยเคร่งครัด เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วย
สอบคัดเลือกนักเรียน
ความยุติธรรม โปร่งใสและยุติธรรม หากเจ้าหน้าที่
เข้าเรียนชั้น
ของโรงเรียนแสวงหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ใด ๆ ต่อการสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นความผิดวินัย
โรงเรียนมหิดลวิทยา
อย่างร้ายแรง
นุสรณ์
2) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไปสอนกวดวิชาหรือ
สอนพิเศษ
3) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่มีบุตรหรือเครือ
ญาติที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เข้ายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกใด ๆ
ทั้งสิ้น
2. การใช้ดุลพินิจหรือ 4) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานทาแผนผัง
การตัดสินใจที่เอื้อ
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมระบุ
ประโยชน์แก่ตนเอง
กาหนดเวลาอย่างชัดเจน โดยประกาศ
หรือพวกพ้อง
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่อื่น นักเรียน และ
ผู้ปกครองให้ทราบโดยทั่วกันผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน รวมถึงติดประกาศที่หอ้ งทางาน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/
ฝ่ายวิชาการ
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ความเสี่ยงด้าน

กระบวนงาน/งาน

รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

5) ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัตติ ามหลักการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) เมื่อต้องตัดสินใจที่มีส่วนได้สว่ นเสียใดอันเกี่ยวข้อง
กับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนั้น ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
ส่วนตัวจะไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องดังกล่าว
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