
 

    

                                           

          การประเมินความเสี่ยงการทจุริต             
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            
                                                                                      

             

 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1  
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
ท่ี 

 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาสในการ
เกิดความ

เสี่ยง 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ของความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ความหมาย 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
1 การตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ท่ีไม่ตรงตามคุณลักษณะท่ี

ก าหนด 
1.70 2.09 3.566 ต่ า 

2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอน 1.91 2.15 4.10 ปานกลาง 

3 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทน 
จากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1.49 1.96 2.92 ต่ า 

4 การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 1.49 1.91 2.84 ต่ า 

5 การใช่เวลาราชการท าธุรกิจส่วนตัว 2002 2.17 3.48 ปานกลาง 

6 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาท่ีไม่ตรง 
ตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตามความจ าเป็น 

1.92 2.21 4.25 ปานกลาง 

7 การน าวัสดุส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน 1.70 2.09 3.56 ต่ า 

8 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.23 1.91 2.34 ต่ า 

9 การจัดซื้อจัดจ้างแบบผูกขาดร้านค้า/บริษัท 1.87 2.09 3.91 ต่ า 

10 การรับเงินทอนจากร้านค้า/บริษัท/อื่นๆ 1.51 1.91 2.34 ต่ า 

11 การรับเงินทอนจากการจัดท าโครงการ/การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

1.25 1.85 2.30 ต่ า 

12  การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 1.55 2.08 3.21 ต่ า 

13 การย้ายบุคลากรท่ีเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 1.70 2.17 3.68 ต่ า 

14 การดูแลทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุไม่ต่อเนื่อง 2.09 2.17 4.54 ปานกลาง 

15 การพิจารณาความดีความชอบ/การเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
ยังไม่มีเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดท่ีเป็นรูปธรรม 

1.62 1.87 4.54 ต่ า 

16 การจัดสรรงบประมาณตาง ๆ เอื้อประโยชนให ้             
พวกพอง  

1.38 1.68  2.31 ต่ า 
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แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ปัจจัย 

ที่จะเกิดความ
เส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ  
 

มาตรจัดการ 

ความเส่ียง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดบั 

ความ
เสียง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 
 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 
 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

การดแุลรกัษา 
ทรัพย์สินและ 
ตรวจสอบพัสดุไม ่
ต่อเนื่อง 
 

2.09 2.17 4.54 1. ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานอย่างขัดแจน 
2. การก ากับตดิตาม
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

         ผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม 

การใช้เวลาราชการ 
ท าธุรกิจส่วนตัว 
 
 
 

2.09 2.17 4.38 1.สร้างจิตส านึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี
2.ก ากับดุแลโดย 
ผู้บังคับบัญชาและ
ปฏิบัตตินให้เป็น
แบบอย่างทีด ี
3.จัดท ามาตรการ 
ค าสั่งให้ถือปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัด 

         ผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม 

การเบิกค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานลว่ง 
เวลาท่ีไม่ตรงตาม
การปฏิบัติจริง 
หรือตรงตามความ
จ าเป็น 
 
 

1.92 2.21 4.25 ก ากับตดิตามให้การ 
ด าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

        ผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม 

การปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน 
 

1.91 2.15 4.10 1.จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
และเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 
2.การก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

         ผอ.กลุ่ม 
ทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



                                                                                                                      13 
 
 

แบบส ารวจความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ปงบประมาณ 2564 

ค าช้ีแจง    ใหทานระบุขอมูลท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือก
อใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

             1. กระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
                 1.1 …………………………………………………………………………….  
                 1.2 ……………………………………………………………………………. 
                1.3 ……………………………………………………………………………. 
                1.4 …………………………………………………………………………….  
                1.5 …………………………………………………………………………….  
           2. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
               2.1 …………………………………………………………………………….  
               2.2 ……………………………………………………………………………. 
               2.3 ……………………………………………………………………………. 
               2.4 ……………………………………………………………………………. 
               2.5 …………………………………………………………………………….  
          3. แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
             3.1 …………………………………………………………………………….  
             3.2 ……………………………………………………………………………. 
             3.3 ……………………………………………………………………………. 
             3.4 …………………………………………………………………………….  
             3.5 …………………………………………………………………………….  
  

  

  

                                                                                             

 

 



14 

แบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ปงบประมาณ 2564 
ค าชี้แจง   1. การประเมินครั้งน้ีเปนการประเมินความเสย่ีงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิการทุจริต                     
                 หรือ กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
                ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
            2. การประเมินความเสย่ีงพิจารณาจากโอกาสท่ีเกิด และความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยง ตามเกณฑดังน้ี ระดับ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยง 
5 มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า สูงมาก 
4 มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สูง 
3 โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ปานกลาง 
2 โอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง น้อย 
1 โอกาสเกิดขึ้นยาก น้อยมาก 

ท าเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน    

ท่ี ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โอกาสท่ีเกิด ความรุนแรงของผลกระทบฯ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 การตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่
ก าหนด 

          

2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน           
   3 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน 

จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          

4 การน ารถราชการไปใชใ้นกิจธุระส่วนตัว           

5 การใช้เวลาราชการท าธุรกิจส่วนตัว           

6 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ไม่ตรง 
ตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตามความจ าเป็น 

          

7 การน าวัสดุส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่บา้น           

8 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง           

9 การจัดซื้อจัดจ้างแบบผูกขาดร้านคา้/บริษัท           

10 การรับเงินทอนจากร้านค้า/บริษัท/อื่นๆ           

11 การรับเงินทอนจากการจัดท าโครงการ/การเบิกจา่ย 
งบประมาณ 

          

12  การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์           
13 การย้ายบุคลากรที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง           
14 การดูแลทรัพย์สินและตรวยจสอบพัสดุไม่ต่อเน่ือง           

15 การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ยังไม่มีเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 

          

16 การจัดสรรงบประมาณตาง ๆ เอื้อประโยชนให ้             
พวกพอง  

          

17 อื่นๆ โปรดระบุ           
  

  



  

  

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ที่  79/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต                
ทุกรูปแบบ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล เพี ่อให้
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จึงขอแต่งตั ้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ                           
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

คณะกรรมการดำเนินการ  ประกอบด้วย 

    1.  นายมติชน   มูลสูตร            ผู้อำนวยการสพป.นครปฐม เขต 1                                                 ประธานกรรมการ 
    2.  นายมิน  ประจวบวัน           รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต  1                           รองประธานกรรมการ        
    3.  นางสาวณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม     รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต  1                           รองประธานกรรมการ                   
    4.  นางอนุนาถ  ชื่นจิตร์            รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1                           รองประธานกรรมการ 
    5.  นางสมพร  เมืองแป้น           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                    กรรมการ 
    6.  นางจรรยาพร  ยอดแก้ว        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                    กรรมการ 
    7.  นางพะเยาว์  เอ่ียมสะอาด     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                     กรรมการ 
    8.  นางสาวสุกฤตภัทร  ใจรื่น      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                            กรรมการ 
    9.  นางกฤษณี  เหล็กอ่ิม           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                        กรรมการ 
  10.  นางสมหมาย  ดอกจันทน์     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน           กรรมการ 
  11.  นางลาวัลย์  ศรีวิเศษ           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูฯ                                  กรรมการ  
  12.  นายปฐม  แจ้งธรรมา           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                      กรรมการ 
  13.  นางวิไล  เรียนทัพ               ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                         กรรมการและเลขานุการ 
  14.  นางสาวอุษา  ใหญ่ไล้บาง      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 
                                             การศึกษาทางไกลฯ                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
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        มีหน้าที่  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง               
ของการดำเนินงานต่าง ๆ ของบุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง นิเทศ กำกับ ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไป              
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการ  

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

                                                                    

                                       (นายมติชน   มูลสูตร) 
                                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

161/4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลพระประโทณ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท์ 0-3425-2931 โทรสำร 0-3425-4373 

www.nptedu.go.th/area1/ 




