
 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖4 
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการใช้รถราชการ 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา พันแสงทอง นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ  
โทร. 0860695453 

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม 
๑.การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำ
รถราชการออกนอกเส้นทางท่ีขออนุมัติ 
2.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ 
ไปใช้ส่วนตัว 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (แผนการควบคุมภายใน) 
1).สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งกำชับหน่วยงานใน
สังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้
รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้
รถราชการ และการลงโทษ 
2) ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3) มอบหมายให้กลุ ่มอำนวยการควบคุมการใช้รถราชการ โดย
พนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถ
ราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริงซึ ่งอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์  
4) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มี
อำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการหรือการขอ
อนุญาตผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5) มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแล
การใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖) กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ 
 



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖4 
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 

 

องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง 

๓.การใช้รถราชการบางครั้งมีช่องว่างที่อาจทำ
ให้เกิดการทุจริต 

๑)จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติให้ทุกคนทราบ 

๒)ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเป็นระยะๆ 

๓)แจ้งผู้ขอใช้รถราชการปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถและปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต 

๔.การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ไมชัดเจน และ
ไม่รัดกุม เหมาะสม 

จัดทำแนวปฏิบัติการใช้รถราชการให้ชัดเจน รัดกุม สามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต 

๕.บุคลากรขาดความตระหนักในการใช้รถ
ราชการให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิผล และบางส่วนยังขาดความรู้    
ความเข้าใจในการปฏิบัติ 

๑.เชิญบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการใช้รถราชการ ช่วยกันกำหนดแนวทางท่ี
เหมาะสม 

๒.สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบการใช้รถราชการกับ
บุคลากร 

องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม วัดผล 
ประเมินผล 

๖.ขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด
ช่องว่างในการทุจริต 

๑.กำหนดให้มีการตรวจสอบ โดยมอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน กำกับ ติดตาม ดูแลการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และให้รายงานผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ 

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการเฝ้าระวังและ
มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน จากการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี ่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และจัดทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี โดยคัดเลือก 1 กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตใน
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทำให้ลดและปิดช่องว่างด้านการทุจริตในการใช้รถราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลดีต่อทางราชการ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 
 



การวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

1 การระบุความเสี่ยง  
   ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้าน 

ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

      ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
          จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน การใช้รถราชการ 

ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

Know Factor ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดข้ึนมาก่อน คาดหมายได้ว่า 

มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น(คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)  
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต 
  Know Factor Unknown Factor 

1 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการ
ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ 
 

 

✓  

2 ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว 

 

✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง : ความเสี ่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง                      

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี ่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี ่ยวข้องกับบุคลภายนอก คนที่                 

ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ  
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำรถราชการออกนอก
เส้นทางท่ีขออนุมัติ 

   
 

✓ 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว    ✓ 
 

๓.เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการ/ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/

พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการ                   
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
(1×3) 

3 
(1×3) 

6 
(3×3) 

9 
(1×3) 

2 
(1×3) 

4 
(3×3) 

6 
(1×3) 

3 
(1×3) 

2 
(1×3) 

3 
 
คะแนนความเสี่ยง 1-2 ระดับความเสี่ยงต่ำ 
คะแนนความเสี่ยง 3-4 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
คะแนนความเสี่ยง 6-9 ระดับความเสี่ยงสูง 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น×รุนแรง 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำ
รถราชการออกนอกเส้นทางการขออนุมัติ 

3 2 6 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ 
ไปใช้ส่วนตัว 

3 2 6 

 
ตารางท่ี 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถ
ราชการออกนอกเส้นทางการขออนุมัติ 

2 - 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ                
ไปใช้ส่วนตัว 

2 - 

 
หมายเหตุ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน            
ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

 
 
 



ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย   × 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มข้ึน Financial   × 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User   × 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process  ×  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ×   

 
หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัต ิงานนั ้นผลกระทบต่อผ ู ้ใช ้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
  4. การประเมินประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมิน
ระดับความเสี ่ยงการทุจริตว่าอยู ่ในระดับใด เมื ่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี ่ยง           
ของหน่วยงานที่มีอยู่ปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน 
หรือควบคุมความเสี ่ยงอะไรบ้าง ในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพ               
การจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
ที ่

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตในปัจจุบัน 

ด ี พอใช้ อ่อน 
1 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่             

ขออนุมัติ 
×   

2 ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ ไปใช้ส่วนตัว ×   
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 4  ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินระดับความเสี่ยง                    
               การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง  
               ที่มีอยู่ในปัจจุบันเรื่องที่ทำการประเมิน(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความ 
               เสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ 
               ในระหว่างคะแนน (3) ถึง (9) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้  
 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                
ในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง                 
การทุจริตในปัจจุบัน 

ดี 1 
พอใช้ 5 หรือ 6 
อ่อน 7 หรือ 8 หรือ 9 

  
แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
 ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

(3) 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

(5) 
ค่อนข้างสูง 

(6) 
 อ่อน ค่อนข้างสูง 

(7) 
ค่อนข้างสูง 

(8) 
สูง 
(9) 

 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

 

ระดับ คำอธิบาย 
ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ ่งช่วยให้เกิดความมั ่นใจ             

ได้ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง อย่างมี

นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื ่องจากมีความหละหลวมไม่มีประสิทธิผล                    

การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



     ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การนำรถราชการไปใช่ส่วนตัว 
โดยนำรถราชการออกนอก 
เส้นทางท่ีขออนุมัติ 

ดี   ปานกลาง 
(3) 

ผู ้ม ีอำนาจอนุญาตให้ตนเอง           
นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว 

ดี   ปานกลาง 
(3) 
 
 

               ๕.การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุม

ความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง   
การทุจริต 

ขั้นตอนที่ 5 เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ 4 
ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (3) ถึง (4) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการ
หรือควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้ างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่า
ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดำเนินงาน     
ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม) 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้ 
โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการ
ประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน ) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้
เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการปัจจุบัน

(Key Controls 

 in place) 

มาตรการเพ่ิมเติม
(Further 

Actions to be 
Taken) 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการ

ทุจริต 



ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ 
 

 
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำ
รถราชการออกนอกเส้นทางท่ีขออนุมัติ 

1).สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งกำชับ
หน่วยงานในสังก ัดให ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ พ.ศ. 
2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการ
ใช้รถราชการ และการลงโทษ 
2) ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถ
ราชการ 
3) มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการควบคุมการใช้รถราชการ 
โดยพนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึก
การใช้รถราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริง       ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง 
และเลขไมล์รถยนต์  
4) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถ
ราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไป
ติดต่อราชการหรือการขออนุญาตผ่านระบบการจองรถ
ราชการของหน่วยงาน 
5) มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ 
ติดตาม ดูแลการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๖) กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ 

2 ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ 
ไปใช้ส่วนตัว 

 
ตารางท่ี 5  พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลำดับความ  
                     รุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
                     ป้องกันการทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls 
                     in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติม  
                     (Further Action to be Taken) อย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใช้  
                     ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับ  
                     ความเสี่ยงที่ประเมินไว้ 



 

ความเสี่ยงด้าน 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรม
ความเสี่ยงการทุจริต 

 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริต      
ในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

การใช้รถ
ราชการ 

1.การนำรถราชการไป
ใช้ส่วนตัวโดยการนำรถ
ราชการออกนอก
เส้นทางท่ีขออนุมัติ 
2.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้
ตนเองนำรถราชการไป
ใช้ส่วนตัว 

1)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งกำชับหน่วยงาน   
ในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย             
รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้
รถราชการ และการลงโทษ 
2) ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3) มอบหมายให้กลุ ่มอำนวยการควบคุมการใช้รถราชการ โดย
พนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถ
ราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริ งซ่ึงอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์  
4) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มี
อำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการหรือการขอ
อนุญาตผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5) มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแล
การใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖) กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ 

ต.ค.2564-
ก.ย. 2564 

กลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 

 


