แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

 รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

น.ส.สุวพิชญ คาฮั้ว/น.ส.นวีญา พุทธิเสน ผูรายงาน
ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป/เจาหนาที่งานแผนและยุทธศาสตร
เบอรโทร 02 0277850 ตอ 304
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 256๔

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสีย่ งการทุจริต
จํานวนรวม 1 หนวยงาน

ชื่อหนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

ดานที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการจางออกแบบอาคารหอพัก
๒.งบประมาณ 9,080,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจางโดยประกาศเชิญชวญทั่วไป ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. สวนราชการที่ดําเนินการจัดชื้อจัดจาง..................-................................. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด)
๔. สงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel (เอกสารแนบ 1)
 สงพรอมรายงานรอบที่ ๑
 ไมไดสง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1 ขั้นตอนการดําเนินงาน:

1) จัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ
(Terms of Reference) และราคากลาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. การกําหนดคุณสมบัตผิ ูเสนอราคา ที่ไม
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยาง
ยุติธรรม
2. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่
เอื้อประโยชนใหผูเสนอราคาบางราย
ไดเปรียบผูเสนอรายอื่น

4 สูง

3. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่
เปดโอกาสใหผูรับจางขอเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะบางประการของงานจางได
ในภายหลัง

4 สูง

4 สูง

 จัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง ประจําป
งบประมาณลงประกาศในกรมบัญชีกลาง
เพื่อใหผูสนใจไดทราบ
 จัดตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบใน
การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
 อบรม/ใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับความ
เสี่ยงตอการทุจริต การปองกันผลประโยชน
ทับซอนในการจัดซื้อ/จางและการใช
งบประมาณ
 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่
ชัดเจนเพื่อใหสามารถดําเนินงานตาม
กระบวนการจัดซื้อ/จางไดอยางถูกตอง
 กําหนดมาตรฐานและแนวทางในการ
คัดเลือกผูใหบริการที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหการ
จัดซื้อ/จางเปนไปดวยความโปรงใสและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

4. การกําหนดเกณฑการคัดเลือก ที่เอื้อ
ประโยชนใหผูเสนอราคาบางราย
ไดเปรียบผูเสนอรายอื่น

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต
4 สูง

2 ขั้นตอนการดําเนินงาน:

รายละเอียด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

 สรา งความตระหนักรู/จิตสํานึกในบทบาท
หนาที่ของตนดวยความรอบคอบ โปรงใส
และสุจริต และใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
รับ/การใหสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติดงั กลาว
 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy”

2) การดําเนินการคัดเลือกและจัดจาง
ผูดําเนินการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. คณะกรรมการดําเนินการจางใช
ประโยชนจากชองวางในกฎ/ระเบียบ
เลือกวิธีจางเอื้อประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาบางราย
2. คณะกรรมการดําเนินงานจางใช
ประโยชนจากการพิจารณาเกณฑ
คุณภาพเอื้อประโยชนใหกับผูเสนอ
ราคาบางราย
3. การเพิ่มเติมสาระสําคัญในสัญญาจาง
นอกเหนือจากที่กําหนดในขอบเขตงาน
(TOR) ซึ่งทําใหเอื้อประโยชนใหกับผู
รับจาง
3 ขั้นตอนการดําเนินงาน:

4 สูง

4 สูง

4 สูง

3) การตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับ
พัสดุระหวางการจางที่อาจทําให
ประสิทธิภาพการตรวจรับงานลดลง
และอาจเกิดชองวางในการเอื้อ
ประโยชนใหกับผูรับจางได
2. การตรวจรับงานจางออกแบบทีม่ ี
คุณลักษณะของงานไมเปนไปตาม
สัญญา เพื่อเอื้อประโยชนตอผูรับจาง

 สรางความตระหนักรู/จิตสํานึกในบทบาท
หนาที่ของตนดวยความรอบคอบ โปรงใส
และสุจริต และใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
รับ/การใหสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติดงั กลาว
 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy”

8 สูง

8 สูง

 มีมาตรการในการจัดทําสัญญาจางและ
บริหารสัญญาจางทีช่ ัดเจน และกําชับ
ผูประกอบการ/ผูใหบริการ ศึกษา
รายละเอียดของสัญญาใหครบถวนสมบูรณ
และมีความเขาใจที่ตรงกัน
 กําหนดการตรวจสอบและรับรองของ
เจาหนาที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ/
จาง โดยการใหผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
กรรมการ/กรรมการกําหนดราคากลาง
จัดหา และตรวจการจาง รับรองตนเองวา
ไมไดมีสว นไดสวนเสีย เกี่ยวของทับซอน
และไมมีสว นไดสวนเสียใด ๆ กับผูเสนอ
งาน หากรับรองขอมูลอันเปนเท็จยินยอม
ใหดําเนินการทางวินัย

ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

3. การอุทธรณผลการตรวจรับพัสดุของผู
รับจาง เนื่องจากการไมศึกษาสัญญา
จางอยางละเอียดกอนลงนามในสัญญา
4. การใชชองวางของกฎ/ระเบียบในการ
งดหรือลดคาปรับจากการไมปฏิบัติ
ตามสัญญาของผูรับจาง

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต
10 สูง

4 สูง

รายละเอียด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

 สรางความตระหนักรู/จิตสํานึกในบทบาท
หนาที่ของตนดวยความรอบคอบ โปรงใส
และสุจริต และใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
รับ/การใหสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติดงั กลาว
 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy”

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
หนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
งบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด........-.....
สวนราชการที่ดําเนินการจัดชื้อจัดจาง................-.......................

โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ จางออกแบบอาคารหอพัก
งบประมาณ 9,080,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจาง โดยประกาศเชิญชวญทั่วไป ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
สวนราชการที่ดาํ เนินการจัดชื้อจัดจาง....................-............................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด)
 เขารวมโครงการ IP
 มีแผนเขารวมโครงการ IP
 เขารวมโครงการ CoST
 มีแผนเขารวมโครงการ CoST
ที่

รายการ

1 จางออกแบบอาคารหอพัก

รายละเอียด
(ประเภท จํานวน
คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)
ดังเอกสารแนบ 2

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณ
การงบประมาณ
(Cost breakdown)
9,080,000.00

รวมงบประมาณ
(บาท)
9,080,000.00

9,080,000.00

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
 รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

น.ส.สุวพิชญ คาฮั้ว/น.ส.นวีญา พุทธิเสน ผูรายงาน
ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป/เจาหนาที่งานแผนและยุทธศาสตร
เบอรโทร 02 0277850 ตอ 304
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 256๔

เอกสารหมายเลข 1

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
รอบที่ ๒ ผลการดําเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จํานวนรวม 1 หนวยงาน
ชื่อหนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ดานที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ การจางออกแบบอาคารหอพัก
๒.งบประมาณ 9,080,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจางโดยประกาศเชิญชวญทั่วไป ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. สวนราชการที่ดําเนินการจัดชื้อจัดจาง......................-............................. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด)
๔. สงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel (เอกสารแนบ 1 )
สงพรอมรายงานรอบที่ ๑
 ไมไดสง เหตุผล ....
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
ผลการดําเนินการ
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1 ขั้นตอนการดําเนินงาน:

1) จัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบ
(Terms of Reference) และราคากลาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. การกําหนดคุณสมบัตผิ ูเสนอราคาที่ไมเปด
โอกาสใหมีการแขงขันอยางยุติธรรม
2. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่เอื้อ
ประโยชนใหผูเสนอราคาบางรายไดเปรียบ
ผูเสนอรายอื่น
3. การกําหนดคุณลักษณะของงานจาง ที่เปด
โอกาสใหผูรับจางขอเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะบางประการของงานจางไดใน
ภายหลัง
4. การกําหนดเกณฑการคัดเลือก ที่เอื้อ
ประโยชนใหผูเสนอราคาบางรายไดเปรียบ
ผูเสนอรายอื่น

4 สูง
4 สูง
4 สูง

4 สูง

 ดําเนินการประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ เรื่องจางออกแบบอาหารหอพักโดย
วิธีการเชิญชวนทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 7
กุมภาพันธ 2565 ผานทางเว็บไซตของ
โรงเรียน
 แตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบใน
การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
 วางแผนดําเนินการอบรม/ใหความรู
บุคลากรเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการทุจริต
การปองกันผลประโยชนทบั ซอนในการ
จัดซื้อ/จางและการใชงบประมาณ ชวงไตร
มาส 3-4
 มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อ/จางได
อยางถูกตอง
 มีการกําหนดมาตรฐานและแนวทางในการ
คัดเลือกผูใหบริการที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหการจัดซื้อ/
จางเปนไปดวยความโปรงใสและกอใหเกิด
ประโยชนสงู สุดตอองคกร
 เผยแพร/ประกาศนโยบาย “No Gift
Policy” ผานเว็บไซตของโรงเรียน

ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

2 ขั้นตอนการดําเนินงาน:

2) การดําเนินการคัดเลือกและจัดจาง
ผูดําเนินการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. คณะกรรมการดําเนินการจางใชประโยชน
จากชองวางในกฎ/ระเบียบ เลือกวิธีจาง
เอื้อประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย
2. คณะกรรมการดําเนินงานจางใชประโยชน
จากการพิจารณาเกณฑคุณภาพเอื้อ
ประโยชนใหกับผูเสนอราคาบางราย
3. การเพิ่มเติมสาระสําคัญในสัญญาจาง
นอกเหนือจากที่กําหนดในขอบเขตงาน
(TOR) ซึ่งทําใหเอื้อประโยชนใหกับผู
รับจาง
3 ขั้นตอนการดําเนินงาน:
3) การตรวจรับพัสดุในงานจางออกแบบ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:
1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระหวางการจางที่อาจทําใหประสิทธิภาพ
การตรวจรับงานลดลง และอาจเกิดชองวาง
ในการเอื้อประโยชนใหกับผูรับจางได
2. การตรวจรับงานจางออกแบบทีม่ ี
คุณลักษณะของงานไมเปนไปตามสัญญา
เพื่อเอื้อประโยชนตอผูรบั จาง
3. การอุทธรณผลการตรวจรับพัสดุของผู
รับจาง เนื่องจากการไมศึกษาสัญญาจาง
อยางละเอียดกอนลงนามในสัญญา
4. การใชชองวางของกฎ/ระเบียบในการงด
หรือลดคาปรับจากการไมปฏิบตั ิตามสัญญา
ของผูรับจาง

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

4 สูง
4 สูง
4 สูง

8 สูง

8 สูง
10 สูง
4 สูง

ผลการดําเนินการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

 วางแผนสรางความตระหนักรู/จิตสํานึกใน
บทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการรับ/การใหสินบน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
และประชุมครูเจาหนาทีป่ ระจําเดือน ใน
ไตรมาส 3-4
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 มีมาตรการในการจัดทําสัญญาจางและ
บริหารสัญญาจางทีช่ ัดเจน และกําชับ
ผูประกอบการ/ผูใหบริการ ศึกษา
รายละเอียดของสัญญาใหครบถวนสมบูรณ
และมีความเขาใจที่ตรงกัน
 วางแผนสรางความตระหนักรู/จิตสํานึกใน
บทบาทหนาที่ของตนดวยความรอบคอบ
โปรงใสและสุจริต และใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการรับ/การใหสินบน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
และประชุมครูเจาหนาทีป่ ระจําเดือน ใน
ไตรมาส 3-4
 เผยแพร/ประกาศนโยบาย “No Gift
Policy” ผานเว็บไซตของโรงเรียน

