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ส่วนที่ ๑  

บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง สูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไป อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้ และ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง นโยบาย เป้าหมายกล
ยุทธ์ โครงสร้าง องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของ องค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกบัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

 

 



๒ 

 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และ 
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้อง กับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา    
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง
การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของ หน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการทีบุ่คคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและ จรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ 
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 

 

 



๓ 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการ 
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกทราบถึง
ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมเ่พียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต      
ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ    
มิชอบการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๒ เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๒.๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม      
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๒.๔ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

ส่วนที่ ๒  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง พรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ 
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ล าดับ ระดับความเสี่ยง 

ล าดับ โอกาสที่เกิด ช่วงคะแนน 

1 ความเสียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 

2 ความเสียงระดับสูง (High Risk : H) 9-๑๔ คะแนน 

3 ความเสียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-8 คะแนน 

4 ความเสียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ทีไ่ด้จากการ 
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ ใน
การจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

ช่วงคะแนน การแสดง           
สีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ าหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

 

ปานกลาง (Medium) ๔-8 คะแนน ยอมรับความเสียง แต่มี มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

                                (Likelihood x Impact) 
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๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่หรือคู่สมรสเป็นคู่สัญญา 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ    
มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน ภารกิจ 
ส่วนตัว 

- กระบวนงานที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา เรียกเงินทอนจากค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมสัมมนา  

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณหรือวัสดุครุภัณฑ์ มีการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง  

๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ  

- การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ  

- การใช้รถราชการ 
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- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
- การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และวัสดุ ครุภัณฑ์  
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ ไม่มีความคุ้มค่า  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกรังเกียจการทุจริตทุก

รูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูและบุคลากรในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ครูและบุคลากร  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนละหานทราย

รัชดาภิเษกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 5 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส  
๒. การพิจารณาความดีความชอบ  
๓. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  
๔. เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา 
๕. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรร

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถีท่ี่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรร หรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  3 4 12 (1) 

2 การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร  3 3 9 (2) 

3 การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  3 3 9 (3) 

4 เงินทอนการประชุม อบรม และสัมมนา  3 3 9 (4) 

5 การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 3 9 (5) 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส ล าดับ ๑ (สูง = ๑๒ คะแนน) 

การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ล าดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน) 

การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ล าดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน) 

เงินทอนการจัดประชุม อบรมและสัมมนา ล าดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน) 

การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ล าดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน) 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยง ๑ ระดับ ได้แก่ เสี่ยงสูง โดยสามารถ
สรุป ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

            เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - - 

 

            เสี่ยงสูง (High)  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- คู่สมรสหรือเครือญาติของ 
เจ้าหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง  
- การพิจารณาความดีความชอบ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
- การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจ 
ส่วนตัวในห้วงเวลาเดียวกันในการ 
ไปราชการ  
- การจัดประชุม อบรม สัมมนาไม่ 
คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิผล 
- การจัดสรรงบประมาณในการ 
ก่อสร้างอาคารเรียนเอ้ือประโยชน์ 
แก่พวกพ้อง 

             ปานกลาง (Medium) 

 

- - 

             ต่ า (Low) 

 

- - 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการด าเนินโครงการนักเรียนเยาวชนคนดี 

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ หอประชุมมหาภูมินทร์  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ผลการด าเนินโครงการ 

1.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

 1. จัดท ำโครงกำร 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 3. ด ำเนินงำนตำมแผน 

 4. ประเมินควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 

 5. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 กำรด ำเนินโครงกำรนักเรียนเยำวชนคนดี โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ปีกำรศึกษำ 2564 เป็นไป

ด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร คณะครูและนักเรียนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนิน

โครงกำรเป็นอย่ำงดี จำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร   ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 1.1  จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกตามระดับชั้น 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

(ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด) 
1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (Staff) 31 16.58 
2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 44 23.53 
3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 5 2.67 
4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3 25 13.37 
5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 28 14.97 
6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5 34 18.18 
7 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 10 5.35 
8 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/9 10 5.35 

รวม 187 100.00 



๑๙ 

 

 

ตารางท่ี 1.2  จ านวนคณะผู้บริหาร คณะครู คณะวิทยากร 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
1 คระผู้บริหำร คณะครู 18 
2 คณะวิทยำกร 6 

รวม 24 

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ 

ตารางท่ี 2.1     จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

                    จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 26 26.00 
หญิง 74 74.00 
รวม 100 100.00 

 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

  จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 88 88.00 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 12 12.00 

รวม 100 100 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ตารางท่ี 2.3 ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ จ าแนกรายข้อ 

รายการ X   . .S D   ความหมาย 
1. ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่จัดอบรม 4.10 0.86 มำก 
2. ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ในกำรจัดอบรม 4.38 0.65 มำก 
3. ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 4.00 0.78 มำก 
4. ควำมพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง 3.97 0.85 มำก 
5. หลังจำกได้รับกำรอบรมพัฒนำ ท่ำนมีควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้นเพียงใด 4.20 0.79 มำก 
6. ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรอบรม 4.42 0.75 มำก 
7. ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร 4.49 0.76 มำก 
8. วิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ได้อย่ำงดี 4.27 0.84 มำก 
9. ควำมพึงพอใจต่อคณะครูที่ด ำเนินกำรจัดอบรม 4.05 0.85 มำก 
10. ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.00 0.86 มำก 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.82 มาก 
 

 จำกตำรำงที่ 2.3 พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 

4.19 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมพึงพอใจต่อ

วิทยำกร มีค่ำเฉลี่ย 4.49 และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ควำมพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง มีค่ำเฉลี่ย 3.97 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการนักเรียนเยาวชนคนดี 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564   

ณ หอประชุมมหาภูมินทร์  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

******************************************************* 

ค าชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ ใช้ส ำรวจควำมคิดเห็น เกี่ยวกับโครงกำรนักเรียนเยำวชนคนดีโรงเรียน

ละหำนทรำยรัชดำภิเษก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำไปประกอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และใช้ในกำร

พัฒนำนักเรียน โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ต่อไป 

  2.  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ต้องกำร 

  3.  ควำมหมำยของระดับควำมพึงพอใจ 5 หมำยถึง มำกที่สุด ,  4 หมำยถึง มำก ,  

       3 หมำยถึง ปำนกลำง , 2 หมำยถึง น้อย , 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เพศ  ชำย   หญิง 

 ก ำลังศึกษำอยู่ระดับชั้น   ม.1    ม.2    ม.3 

     ม.4/ปวช.1   ม.5/ปวช.2   ม.6/ปวช.3 

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ อย่างไร  

ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่จัดอบรม      
2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ในกำรจัดอบรม      
3 ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม      
4 ควำมพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง      
5 หลังจำกได้รับกำรอบรมพัฒนำ ท่ำนมีควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้นเพียงใด      
6 ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรอบรม      
7 ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร      
8 วิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ได้อย่ำงดี      
9 ควำมพึงพอใจต่อคณะครูที่ด ำเนินกำรจัดอบรม      
10 ควำมพึงพอใจในภำพรวม      



๒๒ 

 

 

ประมวลภาพการด าเนนิโครงการนักเรียนเยาวชนคนดี 

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก   ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

  

  
  

  

 

 

 



๒๓ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ ป.ป.ช.น้อย  

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก การศึกษา 2563 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ หอประชุมมหาภูมินทร์  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ผลการด าเนินโครงการ 

1.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

 1. จัดท ำโครงกำร 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 3. ด ำเนินงำนตำมแผน 

 4. ประเมินควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 

 5. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 กำรด ำเนินโครงกำร ป.ป.ช.นอ้ย  โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร คณะครูและนักเรียนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำร

เป็นอย่ำงดี จำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร   ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 1.1  จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกตามระดับชั้น 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

(ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด) 
1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 (Staff) 31 16.58 
2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 44 23.53 
3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 5 2.67 
4 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3 25 13.37 
5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4 28 14.97 
6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/5 34 18.18 
7 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/7 10 5.35 
8 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/9 10 5.35 

รวม 187 100.00 
 



๒๔ 

 

 

ตารางท่ี 1.2  จ านวนคณะผู้บริหาร คณะครู คณะวิทยากร 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
1 คระผู้บริหำร คณะครู 18 
2 คณะวิทยำกร 6 

รวม 24 
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ 

ตารางท่ี 2.1 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

  จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 26 26.00 
หญิง 74 74.00 
รวม 100 100.00 

 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

  จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 88 88.00 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 12 12.00 

รวม 100 100 
 

 

 

 

 



๒๕ 

 

ตารางท่ี 2.3 ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ จ าแนกรายข้อ 

รายการ X   . .S D   ความหมาย 
1. ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่จัดอบรม 4.10 0.86 มำก 
2. ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ในกำรจัดอบรม 4.38 0.65 มำก 
3. ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม 4.00 0.78 มำก 
4. ควำมพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง 3.97 0.85 มำก 
5. หลังจำกได้รับกำรอบรมพัฒนำ ท่ำนมีควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้นเพียงใด 4.20 0.79 มำก 
6. ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรอบรม 4.42 0.75 มำก 
7. ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร 4.49 0.76 มำก 
8. วิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ได้อย่ำงดี 4.27 0.84 มำก 
9. ควำมพึงพอใจต่อคณะครูที่ด ำเนินกำรจัดอบรม 4.05 0.85 มำก 
10. ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.00 0.86 มำก 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.82 มาก 
 

 จำกตำรำงที่ 2.3 พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 

4.19 และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมพึงพอใจต่อ

วิทยำกร มีค่ำเฉลี่ย 4.49 และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ควำมพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง มีค่ำเฉลี่ย 3.97 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ ป.ป.ช.น้อย  

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564   

ณ หอประชุมมหาภูมินทร์  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

******************************************************* 

                    ค าชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ ใช้ส ำรวจควำมคิดเห็น เกี่ยวกับโครงกำร ป.ป.ช.น้อย โรงเรียนละหำน

ทรำยรัชดำภิเษก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำไปประกอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และใช้ในกำรพัฒนำ

นักเรียน โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ต่อไป 

  2.  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ต้องกำร 

  3.  ควำมหมำยของระดับควำมพึงพอใจ 5 หมำยถึง มำกที่สุด ,  4 หมำยถึง มำก ,  

       3 หมำยถึง ปำนกลำง , 2 หมำยถึง น้อย , 1 หมำยถึง น้อยที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เพศ  ชำย   หญิง 

 ก ำลังศึกษำอยู่ระดับชั้น   ม.1    ม.2    ม.3 

     ม.4/ปวช.1   ม.5/ปวช.2   ม.6/ปวช.3 

ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ อย่างไร  

ข้อ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ควำมพึงพอใจต่อสถำนที่จัดอบรม      
2 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ในกำรจัดอบรม      
3 ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม      
4 ควำมพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง      
5 หลังจำกได้รับกำรอบรมพัฒนำ ท่ำนมีควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้นเพียงใด      
6 ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรอบรม      
7 ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร      
8 วิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ได้อย่ำงดี      
9 ควำมพึงพอใจต่อคณะครูที่ด ำเนินกำรจัดอบรม      
10 ควำมพึงพอใจในภำพรวม      



๒๗ 

 

ประมวลภาพการด าเนนิโครงการ ป.ป.ช.น้อย  

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก   ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564 
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