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ค าน า 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี ้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖3 พบว่าโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส ๒) การพิจารณาความดี
ความชอบ ๓) การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ๔) เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา และ 
๕) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรรวัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้ด าเนินการตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงครบทุกประเด็นหลัก อันน าไปสู่องค์กรที่มีความโปร่งใสสร้างความเชื่อม่ันต่อ
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทของความเสี่ยง 
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ 
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/ 
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดท าข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน      
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน            
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรม
สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก      
๒ ปัจจัย คือ 

 

 



 
 

๒ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

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

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่    
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มี 
อ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในครั้ง
นี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยง ด้านผล 
ประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ 
จะช่วยให้โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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ทั้งนี้  ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๒ เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

๒.๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๒.๔ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และประชาชน 
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ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

ของความเสี่ยงต่าง ๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 

หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อย โอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

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

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

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

4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑-๓ 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)       
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง 

 

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด 

 

การแสดงสีสัญลักษณ์ 

 

เสียงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน 

 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสียงสูง (High) 

 

9-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) 

 

๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง 

 

ต่ า (Low) 

 

๑-๓ คะแนน 

 

ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

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

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่หรือคู่สมรสเป็นคู่สัญญา 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ    
มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว 

- กระบวนงานที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา เรียกเงินทอนจากค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีม่ีการเอ้ือประโยชน์แก่   
พวกพ้อง 
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๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ  

- การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ  

- การใช้รถราชการ  

- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

- การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และวัสดุ ครุภัณฑ์  

๓) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ ไม่มีความคุ้มค่า  

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 

- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รังเกียจการทุจริตทุก 
รูปแบบ เช่น 

     - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

     - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  

     - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 

     - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

     - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

     - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

     - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน 

ละหานทรายรัชดาภิเษก อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

     - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๕ ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส  

๒. การพิจารณาความดีความชอบ  

๓. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  

๔. เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา 

๕. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรร
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ 
 

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 
 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส  3 4 12 (1) 

2 การพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร 

3 3 9 (2) 

3 การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  3 3 9 (3) 

4 เงินทอนการประชุม อบรม และสัมมนา 3 3 9 (4) 

5 การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง 
อาคารเรียน 

3 3 9 (5) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  

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) 

การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ ล าดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน) 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยง ๑ ระดับ ได้แก่ เสี่ยงสูง โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี ้
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ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยเสี่ยง 

          เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - - 

          เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- คู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่
เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
- การพิจารณาความดีความชอบไม่ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

- การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจ 
ส่วนตัวในห้วงเวลาเดียวกันในการไป
ราชการ  

- การจัดประชุม อบรม สัมมนาไม่ 
คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิผล  

- การจัดสรรงบประมาณในการ 
ก่อสร้างอาคารเรียนเอ้ือประโยชน์แก่
พวกพ้อง 

           ปานกลาง (Medium) - - 

            ต่ า (Low) - - 
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ส่วนที่ 3 

การด าเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระยะไตรมาสที่ ๒ – ๓) 

  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดท าแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามประเด็นหลัก จ านวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส  

๒. การพิจารณาความดีความชอบ  

๓. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  

๔. เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา 

๕. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการ จัดสรร
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

การด าเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระยะไตรมาสที่ ๒ – ๓) โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ด าเนินการกิจกรรม 
ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง คือ คู่สมรสหรือเครือญาติของ 
เจ้าหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการความเสี่ยงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงาน สรุป 

การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 

๑.๒ ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการ 

จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๑.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัด ผลการด าเนินงาน พบว่าไม่พบคู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัด
จ้างแต่อย่างใด 

๒. การพิจารณาความดีความชอบ ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง คือ การใช้อ านาจหน้าที่ในการพิจารณา 
ความดีความชอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการความเสี่ยงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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๒.๒ สร้างความเข้าใจในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง เพ่ือสรุปน าเสนอ  

ผู้บังคับบัญชา 

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินราชการเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

บุรีรัมย์ (กศจ.บุรีรัมย์) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

  ๒.๕ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๖ เปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

๒.๗ เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินโต้แย้งผลการประเมินได้ ผลการด าเนินงาน โรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ด าเนินการพิจารณาความดี ความชอบครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามคู่มือการด าเนินการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.256๔ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง คือ การใช้รถราชการไปใช้ใน
ภารกิจ ส่วนตัวในห้วงเวลาเดยีวกันในการไปราชการ การจัดการความเสี่ยงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ ก าหนดมาตรการการใช้รถราชการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมอย่าง
เคร่งครัด 

๓.๒ จัดท าคู่มือการขอใช้รถราชการ(ส่วนกลาง) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

๓.๓ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการใช้รถราชการ ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถราชการ
ตามแบบ รายงานที่พนักงานขับรถบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ผลการด าเนินการเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการการใช้รถราชการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พนักงานขับรถมีการบันทึกการใช้รถราชการหลังเสร็จสิ้นภารกิจท า
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการใช้รถราชการ ตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน และไม่พบการน ารถราชการไปใช้
ในภารกจิส่วนตัวแต่อย่างใด 

๔. เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง คือ การจัดประชุม อบรม 
สัมมนาไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิผล การจัดการความเสี่ยงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน
และการคลังอย่างเคร่งครัด 



 
 

15 

๔.๒ ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการส าหรับหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดอย่างเคร่งครัด 

๔.๓ ทุกโครงการ/กิจกรรมต้องได้รับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากกลุ่มนโยบายและแผนก่อน
เสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ ภายใต้มาตรการประหยัดของโรงเรียน ผลการด าเนินการ 
การจัดประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการอบรมต่าง ๆ เกิดความความ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าประสงค์ทุกประการ 

๕. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรร
วัสดุ ครุภัณฑ์ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง คือ การจัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเอื้อประโยชน์แก่พวก
พ้อง การจัดการความเสี่ยงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๕.๑ จัดท าเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด 

๕.๒ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร งบประมาณ โดยให้มีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการ 

๕.๓ คณะกรรมการจัดสรรประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณและ เกณฑ์ท่ีก าหนด โดยเฉพาะงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

๕.๔ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรร งบประมาณให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบทางเว็ปไซต์ ผลการด าเนินงานสถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณตรงตามความต้องการและความขาดแคลนอย่างทั่วถึง 
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สรุปผลการด าเนินโครงการนักเรียนเยาวชนคนดี 

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 

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

ตอนที่ 1 ผลการด าเนินโครงการ 

1.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

 1. จัดท าโครงการ 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 3. ด าเนินงานตามแผน 

 4. ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 

 5. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการนักเรียนเยาวชนคนดี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการด าเนิน

โครงการเป็นอย่างดี จากการด าเนินโครงการสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการ   ดังตารางต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 1.1  จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกตามระดับชั้น 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

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

รวม 187 100.00 

๒๑ 



 
 

๒๒ 

ตารางท่ี 1.2  จ านวนคณะผู้บริหาร คณะครู คณะวิทยากร 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
1 คระผู้บริหาร คณะครู 18 
2 คณะวิทยากร 6 

รวม 24 

 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ 

ตารางท่ี 2.1     จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

                    จ าแนกตามเพศ 

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

 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

  จ าแนกตามระดับชั้น 

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

รวม 100 100 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 2.3 ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ จ าแนกรายข้อ 

รายการ X   . .S D   ความหมาย 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม 4.10 0.86 มาก 
2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการจัดอบรม 4.38 0.65 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.00 0.78 มาก 
4. ความพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง 3.97 0.85 มาก 
5. หลังจากได้รับการอบรมพัฒนา ท่านมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 4.20 0.79 มาก 
6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม 4.42 0.75 มาก 
7. ความพึงพอใจต่อวิทยากร 4.49 0.76 มาก 
8. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ได้อย่างดี 4.27 0.84 มาก 
9. ความพึงพอใจต่อคณะครูที่ด าเนินการจัดอบรม 4.05 0.85 มาก 
10. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.00 0.86 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.82 มาก 
 

 จากตารางที่ 2.3 พบว่า ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.19 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจต่อ

วิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.49 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง มีค่าเฉลี่ย 3.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 



 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการนักเรียนเยาวชนคนดี 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564   

ณ หอประชุมมหาภูมินทร์  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

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

ค าชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ ใช้ส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการนักเรียนเยาวชนคนดีโรงเรียน

ละหานทรายรัชดาภิเษก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน และใช้ในการ

พัฒนานักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต่อไป 

  2.  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการ 

  3.  ความหมายของระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด ,  4 หมายถึง มาก ,  

       3 หมายถึง ปานกลาง , 2 หมายถึง น้อย , 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เพศ  ชาย   หญิง 

 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น   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 ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม      
2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการจัดอบรม      
3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
4 ความพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง      
5 หลังจากได้รับการอบรมพัฒนา ท่านมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นเพียงใด      
6 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม      
7 ความพึงพอใจต่อวิทยากร      
8 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ได้อย่างดี      
9 ความพึงพอใจต่อคณะครูที่ด าเนินการจัดอบรม      
10 ความพึงพอใจในภาพรวม      

๒๔ 



 
 

๒๕ 

ประมวลภาพการด าเนนิโครงการนักเรียนเยาวชนคนดี 

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก   ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 

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

- 

  

  
  

  

 

 

 



 
 

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 าโครงการ 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 3. ด าเนินงานตามแผน 

 4. ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 

 5. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 การด าเนินโครงการ ป.ป.ช.นอ้ย  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ คณะครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ

เป็นอย่างดี จากการด าเนินโครงการสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการ   ดังตารางต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 1.1  จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกตามระดับชั้น 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

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

รวม 187 100.00 
 

๒๖ 



 
 

๒๗ 

ตารางท่ี 1.2  จ านวนคณะผู้บริหาร คณะครู คณะวิทยากร 

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) 
1 คระผู้บริหาร คณะครู 18 
2 คณะวิทยากร 6 

รวม 24 
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการ 

ตารางท่ี 2.1 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

  จ าแนกตามเพศ 

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

 

ตารางท่ี 2.2 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

  จ าแนกตามระดับชั้น 

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

รวม 100 100 
 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 2.3 ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ จ าแนกรายข้อ 

รายการ X   . .S D   ความหมาย 
1. ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม 4.10 0.86 มาก 
2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการจัดอบรม 4.38 0.65 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.00 0.78 มาก 
4. ความพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง 3.97 0.85 มาก 
5. หลังจากได้รับการอบรมพัฒนา ท่านมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 4.20 0.79 มาก 
6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม 4.42 0.75 มาก 
7. ความพึงพอใจต่อวิทยากร 4.49 0.76 มาก 
8. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ได้อย่างดี 4.27 0.84 มาก 
9. ความพึงพอใจต่อคณะครูที่ด าเนินการจัดอบรม 4.05 0.85 มาก 
10. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.00 0.86 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.19 0.82 มาก 
 

 จากตารางที่ 2.3 พบว่า ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.19 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจต่อ

วิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.49 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง มีค่าเฉลี่ย 3.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ 



 
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ ป.ป.ช.น้อย  

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564   

ณ หอประชุมมหาภูมินทร์  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

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

                    ค าชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ ใช้ส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ ป.ป.ช.น้อย โรงเรียนละหาน

ทรายรัชดาภิเษก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปประกอบการประเมินผลการด า เนินงาน และใช้ในการพัฒนา

นักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต่อไป 

  2.  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการ 

  3.  ความหมายของระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด ,  4 หมายถึง มาก ,  

       3 หมายถึง ปานกลาง , 2 หมายถึง น้อย , 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 เพศ  ชาย   หญิง 

 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น   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 ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดอบรม      
2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการจัดอบรม      
3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
4 ความพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียง      
5 หลังจากได้รับการอบรมพัฒนา ท่านมีความรู้เพ่ิมมากขึ้นเพียงใด      
6 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม      
7 ความพึงพอใจต่อวิทยากร      
8 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ได้อย่างดี      
9 ความพึงพอใจต่อคณะครูที่ด าเนินการจัดอบรม      
10 ความพึงพอใจในภาพรวม      

๒๙ 



 
 

ประมวลภาพการด าเนนิโครงการ ป.ป.ช.น้อย  

โรงเรียนละหานทรายรชัดาภิเษก   ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564 

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

- 

  

  
  

  

 
 

 

๓๐ 


