
 



คํานํา 

 การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนา

สวนราชการ และเปนเจตจํานง ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ

ตอนสนองนโยบายรัฐบาลในการปองกันการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามา

จากสาเหตุตาง ๆ ท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ดังนั้นการวิเคราะหความเสี่ยงจึงจําเปนตองดําเนินการไวลวงหนา

เสมอ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตระหนักและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยาง

ยิ่ง ดังนั้นโรงเรียนจึงไดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในโรงเรียน โดยคัดเลือกกระบวนงาน จํานวน 1 

กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ดาน คือ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการ

พิจารณาอนุมัติ อนุญาต  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี และความ

เสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมท้ังกําหนด

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดทํา

แผนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงตอไป 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

  มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตใน

องคกรได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต รวมถึงการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการ

ตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ดวยการนํา

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรนับเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกร

จะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน 

หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความ

เสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา  

ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

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 ใน
ภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะ
ตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 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 ดังนี ้

 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 แรกกดดัน (Pressure) หรือแรงจูงใจ 

(Opportunity) หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุมภายใน

ขององคกรมีจุดออน (Rationalization) และการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการ

ทุจริต  

ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ

ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแตละ

ประเภทท่ีจะทําการประเมิน โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตาง ๆ อธิบายรูปแบบ

พฤติการณ เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับ

ความจําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของ

การดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 

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. การใชตําแหนงหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ือผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง  

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

1 การใชตําแหนงหนาที่ในการดาํเนินการเพื่อผลประโยชน
สวนตนหรือพวกพอง 
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2) การประเมินสถานะความเส่ียง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้ 

• สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา  

• สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบ

ระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงานตามปกติและควบคุมดูแลได 

• สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลาย

หนวยงานภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจ

ควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกต ิ

• สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับบุคลากร

ภายนอกคนท่ีไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยาง

ใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

  

ตารางท่ี 2 ตารางประเมินสถานะความเส่ียง  

ท่ี 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเส่ียง 
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 

เขียว เหลือง สม แดง 

1 การใชตําแหนงหนาท่ีในการดําเนินการเพ่ือผลประโยชนสวน
ตนหรือพวกพอง 

    

 

3) การประเมินคาความเส่ียงรวม 
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง

ระดับสูงมาก ท่ีเปน สีสมและสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับความ
จําเปนของการเฝาระวัง ท่ีมีคา 1-3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1-3 เชนกัน คา 1-3 
โดยมีเกณฑการใหคา ดังนี ้

3.1 ระดับความจําเปนในการเฝาระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

• ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวากิจกรรม

หรือข้ันตอนนั้น เปน MUST : หมายถึง มีความจําเปนสูงในการเฝาระวังความเสี่ยง

การทุจริต และตองทําการปองกันไมดําเนินการไมได  

คาของ MUST คือ คาท่ีอยูในระดับ 3 หรือ 2  

• ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ  แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอน

นั้น เปน SHOULD : หมายถึง มีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 

คาของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ 1 เทานั้น 
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

• กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน รายไดลด

รายจายเพ่ิม Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

• กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 

Customer/User คาอยูท่ี 2 หรือ 3  

• กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 

 

ตารางท่ี 3  การประเมินคาความเส่ียงรวม  
 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีรองเฝาระวัง 2 มิติ (Risk level matrix) 

 

ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ผลกระทบ 

3        2         1  

คาความเสี่ยงรวม 
จําเปน x รุนแรง 

1 การใชตําแหนงหนาที่ในการดาํเนินการเพื่อ
ผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 
 

1 3 3 

 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การใชตําแหนงหนาที่ในการดําเนินการเพื่อผลประโยชนสวนตน
หรือพวกพอง 
 

1 - 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

1 การใชตําแหนงหนาที่ในการดาํเนินการเพื่อผลประโยชนสวนตน
หรือพวกพอง 
 

  x 

 

4) การประเมินประสิทธิภาพการการควบคุมความเส่ียง  

การนําคาความเสี่ยงรวม (ตารางท่ี 3)  มาทําการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต โดยการ
วิเคราะหจากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงท่ีมีอยูในปจจุบัน เรื่องทําการ
ประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพ่ือประเมินวาความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยงอยูในระดับใด จะไดนําไป
บริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซ่ึงจะตองอยูในระหวางคะแนน (3) ถึง (9) เทานั้น 
โดยคะแนนจากการประเมินเปน ดังนี้ 

 
ประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบนั 
คาคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบนั 
ดี 3 

พอใช 5 หรือ 6 
ออน 7 หรือ 8 หรือ 9 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียง 
 

ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปจจุบนั 
ดี พอใช ออน 

1 การใชตําแหนงหนาที่ในการดาํเนินการเพื่อผลประโยชนสวนตน
หรือพวกพอง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



-  8 - 
 

แนวทางการประเมินคาคะแนนระดับความเส่ียง 
เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงการทุริตในปจจุบัน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับตํ่า 
คาความเสี่ยง
ระดับปานลาง 

คาความเสี่ยง
ระดับสูง 

การใชตําแหนงหนาท่ีในการดําเนินการ
เพ่ือผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง 
 

ด ี    

 
 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงการทุจริตในปจจุบัน  
 

ระดับ คําอธิบาย 

ดี 
การควบคุมมีความเขมแข็งและดําเนินไปไดอยางเหมาะสม ซ่ึงชวยใหเกิดความม่ันใจไดใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

พอใช 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยางมี
นัยสําคัญ แตก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหม่ันใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได 

ออน 
การควบคุมไมไดมาตรฐานท่ียอมรับไดเนื่องจากมีความหละหลวมและไมมีประสิทธิผล 
การควบคุมไมทําใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถความเสี่ยงการทุจริตได 

 
 

5) การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

แผนบริหารวามเสี่ยงการทุจริต  นํามาตรการการปองกันความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานท่ี

มีอยูในปจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบับคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทํามาตรการใน

ครั้งนี้ โดยมีมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติมจากรูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต ท่ีได

จากการประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการท่ีจะทําใหไดรับผลสําเร็จ (วิธีปองกัน) หรือแนวทางท่ี

ตั้งข้ึนเพ่ือไมใหเกิดสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช

ตอไป 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน/งาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริต 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปรงใสของการใช
อํานาจหนาที่และ
ตําแหนงหนาที ่

การใชตําแหนง
หนาที่ในการ
ดําเนินการเพื่อ
ผลประโยชนสวน
ตนหรือพวกพอง 

1. การแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาที่ในการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเขา
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ 

 
 

1) ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่และบุคลากร
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โดยเครงครัด เพื่อใหการสอบคัดเลือกเปนไป
ดวยความยุติธรรม โปรงใสและยุติธรรม หาก
เจาหนาที่ของโรงเรียนแสวงหาประโยชนหรือ
เอ้ือประโยชนใด ๆ ตอการสอบคัดเลือกดังกลาว 
ถือวาเปนความผดิวินัยอยางรายแรง 

2) ไมอนุญาตใหเจาหนาที่ของโรงเรียนไปสอนกวด
วิชาหรือสอนพิเศษตามที่ระบุในสัญญาจาง 

3) ไมอนุญาตใหเจาหนาที่ของโรงเรียนที่มีบุตรหรือ
เครือญาติที่สมัครสอบคัดเลือกเขาเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 เขามาปฏิบัติเก่ียวกับ
กระบวนการสอบคัดเลือกใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 - ฝายบริหารงานทั่วไป 
- ฝายบริหาร

การศึกษาและ
กิจการนักเรียน 
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ความเสี่ยงดาน กระบวนงาน/งาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริต 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

  2. การใชดุลพินิจหรือการ
ตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน
แกตนเองหรือพวกพอง 

4) ใหเจาหนาที่ผูรับผดิชอบในแตละงานทําแผนผงั
แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน พรอมระบุ
กําหนดเวลาอยางชัดเจน โดยประกาศ
ประชาสัมพนัธใหเจาหนาที่อ่ืน นักเรียน และ
ผูปกครอง ผูมาติดตอราชการ ใหทราบโดยทัว่
กันผานเว็บไซตของโรงเรียน รวมถึงติดประกาศ
ที่หนาหองทํางาน 

5) สรางความเขาใจกับบุคลากรใหปฏิบัติงาน โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปองกันผลประโยชนทบั
ซอน มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต 

6) ใหความรูสรางความตระหนักแกบุคลากร
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

7) เมื่อตองตัดสินใจในเร่ืองหรือประเด็นที่มีสวนได
สวนเสียใดอันเก่ียวของกับเจาหนาที่หรือ
บุคลากรนัน้ ผูที่มีความสัมพนัธสวนตัวจะไมได
รับมอบหมายหรือไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจในเร่ืองดังกลาว 
 

  




