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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง/หนวยงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
รอบที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

จํานวนรวม 1 หนวยงาน 
 

รายช่ือหนวยงาน 
ในกํากับ ศปท. 

ระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ  

องคการมหาชน 
หนวยงานอ่ืน 

กทม.  

ช่ือกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน 

ดาน 
๑  ๒   ๓* 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

๑. โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ 

 
 

การใชตําแหนงหนาท่ีใน
การดําเนินการเพ่ือ
ผลประโยชนสวนตนและ
พวกพอง 

2. ความ
เสี่ยงการ
ทุจริตท่ี
เก่ียวกับการ
ใชอํานาจ
หนาท่ีและ
ตําแหนง
หนาท่ี 

๑. การแสวงหาผลประโยชนสวนตวัของเจาหนาที่ในการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

๒. การใชดุลพินิจหรือการตัดสนิใจที่เอ้ือประโยชนแก
ตนเองหรือพวกพอง 

 
 
* ดานท่ี ๑  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ดานท่ี ๒  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
 ดานท่ี ๓  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หนวยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอ่ืน กรุงเทพมหานคร  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
หนวยงานท่ีประเมิน : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง    
การทุจริต 

การแสวงหาผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขา
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1) ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาท่ีและบุคลากรปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
โดยเครงครัด เพ่ือใหการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความยุติธรรม โปรงใสและ
ยุติธรรม หากเจาหนาท่ีของโรงเรียนแสวงหาประโยชนหรือเอ้ือประโยชนใด ๆ 
ตอการสอบคัดเลือกดังกลาว ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

2) หามมิใหเจาหนาท่ีของโรงเรียนไปสอนกวดวิชาหรือสอนพิเศษ 
3) หามมิใหเจาหนาท่ีของโรงเรียนท่ีมีบุตรหรือเครือญาติท่ีสมัครสอบคัดเลือกเขา

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เขามาปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการสอบคัดเลือกใด ๆ 
ท้ังสิ้น 

สถานะการดําเนินการ 
จัดการความเส่ียง 
 

  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

ผลการดําเนินงาน    โดยโรงเรียนไดดําเนินการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 
2563 ของโรงเรียน ผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

• มีการดําเนินการกํากับ ดูแลใหบุคลากรของโรงเรียนไดปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการโรงเรียนฯ โดยหามมิใหแสวงหาประโยชนหรือเอ้ือประโยชน 
ใด ๆ ตอการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงหากสืบทราบ
วากระทําการจริง จะเปนความวินัยอยางรายแรง ข้ันปลดออก ซ่ึงในขณะนี้
บุคลากรของโรงเรียนไดปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการของโรงเรียนอยาง
เครงครัด และไมมีบุคลากรของโรงเรียนท่ีแสวงหาประโยชนหรือเอ้ือ

   เอกสารหมายเลข ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนใด ๆ ตอการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 4  

• มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจรวมกันเพ่ือเนนย้ํา ใหบุคลากรตระหนักให
ความสําคัญและปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรงเรียนโดยเครงครัด เพ่ือให
การสอบคัดเลือกเปนไปดวยความยุติธรรมและโปรงใส ในท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการของโรงเรียนและท่ีประชุมครูและเจาหนาท่ีของ
โรงเรียน กอนดําเนินการตามกระบวนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
ปท่ี 4 

• มีการควบคุม/ติดตามตามแผนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน เก่ียวกับ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 “ในประเด็นความ
เสี่ยง : การรั่วของขอสอบคัดเลือก” ซ่ึงมีการติดตามและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการโรงเรียนทุกสิ้นไตรมาส 

• มีการดําเนินการหามมิใหบุคลากรไปสอนกวดวิชาหรือสอนพิเศษ โดยระบุไว
ในสัญญาจางอยางชัดเจน 

• มีการประชุมเนนย้ํา เพ่ือใหบุคลากรทราบและตระหนักถึงขอหามมิให
บุคลากรไปสอนกวดวิชาหรือสอนพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการของโรงเรียน และในการ ประชุมครูและเจาหนาท่ีของโรงเรียน 

 ซ่ึงขณะนี้ ไมพบวามีบุคลากรของโรงเรียนไปสอนกวดวิชาหรือสอนพิเศษ 

• มีการประชุมเนนย้ํา ใหบุคลากรทราบถึงขอกําหนด/ขอหาม มิใหบุคลากร
ของโรงเรียนท่ีมีบุตรหรือเครือญาติสมัครเขาสอบคัดเลือกเขาชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 4  เขามามีสวนเก่ียวของใด ๆ ท้ังสิ้นกับกระบวนการสอบคัดเลือกท้ัง
กระบวนการ  ในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการของโรงเรียน และการ

ประชุมครูและเจาหนาท่ีของโรงเรียน 
ซ่ึงในการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในปงบประมาณ 

2563 ไมมีบุตรหลานของบุคลากรมาสมัคร 



 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
หนวยงานท่ีประเมิน : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง    
การทุจริต 

การใชดุลพินิจหรือการตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1) ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในแตละงานทําแผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
พรอมระบุกําหนดเวลาอยางชัดเจน โดยประกาศประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีอ่ืน 
นักเรียน และผูปกครอง ผูมาติดตอราชการ ใหทราบโดยท่ัวกันผานเว็บไซตของ
โรงเรียน รวมถึงติดประกาศท่ีหนาหองทํางาน 

2) ใหเจาหนาท่ีและบุคลากรปฏิบัติตามหลักการปองกันผลประโยชนทับซอนและ
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 

3) เม่ือตองตัดสินใจท่ีมีสวนไดสวนเสียใดอันเก่ียวของกับเจาหนาท่ีหรือบุคลากร
นั้น ผูท่ีมีความสัมพันธสวนตัวจะไมใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่อง
ดังกลาว 

สถานะการดําเนินการ 
จัดการความเส่ียง 
 

  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................. 

ผลการดําเนินงาน    โดยโรงเรียนไดดําเนินการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต .พ ศ. 
2563 ของโรงเรียน ผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

• สัง่การหนวยงานยอยในโรงเรียน ทบทวนและจัดทําผังแสดงข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน พรอมระบุกําหนดเวลาอยางชัดเจน และประชาสัมพันธให
เจาหนาท่ีอ่ืน นักเรียนและผูปกครองไดทราบโดยท่ัวกัน 

• แจงใหบุคลากรทราบโดยเร็ว เม่ือมีการปรบัปรุงหรือออกกฎระเบียบ 
ขอบังคับของโรงเรียน ท้ังในชองทางการสื่อสารเครือขายอินทราเน็ตและ
การแจงในท่ีประชุมเจาหนาท่ี 

• มีการทบทวนกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหบุคลากรทราบอยางนอย ป
ละ 1 ครั้ง  รวมท้ังระเบียบของโรงเรียนวาดวยประมวลจริยธรรมของ
ผูอํานวยการและเจาหนาท่ี และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

• จัดทําแผนอบรมทบทวนใหความรูแกบุคลากรเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน 

• การแตงตั้งกรรมการ และการประชุมท่ีมีการพิจารณาใหคุณใหโทษ แก
เจาหนาท่ีใด เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีความสนิทสนมสวนตัวหรือความสัมพันธใน
สถานะญาติหรือบุคคลในครอบครัวจะไมไดรับการแตงตั้งใหมีสวนรวมใน
การพิจารณาโดยเด็ดขาด 

ท้ังนี้ โรงเรียนมีการดําเนินการตามมาตรการการปองกันการทุจริต และท่ี
ผานมาไมมีกรณีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนในโรงเรียน 


