
 
 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 



  
 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี ่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดงันั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการ 

 ทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะชว่ยลดความเสีย่งด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส 
านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งน้ี การน าเคร่ืองมือประเมินความเส่ียง 
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน่ึงว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด 
โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายข้ึน ก็จะเป็นความเสยีหายที่น้อยกวา่องค์กรท่ีไมม่ีการน าเคร่ืองมือประเมินความเสีย่งมาใช ้
เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจ า ซ่ึงไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกจิกรรมการตอบโต้
ความเสีย่งไว้ก่อนเริม่ปฏิบัติงานหลกัตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวงัความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติ
ที่มีการรบัรู้ และยอมรับจากผู้ทีเ่กี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นใน ลักษณะก ากับตดิตามความเสี่ยง 
เป็นการสอบทาน เปน็ลักษณะ Post-Decision 

วัตถปุระสงค์หลกัของการประเมินความเส่ียงการทุจริต : เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบรหิารจัดการความเสีย่งของการด 
าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน การทุจริตเชงิรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. ความหมาย 

“ความเสี่ยงการทจุรติ” หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงในการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 
ความโปรง่ใสของการใช้อ านาจในต าแหน่งและหน้าที่ รวมทัง้การใช้จ่าย งบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

 

3. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
(1) ด้านความเส่ียงการทุจริตที่เกีย่วข้องกบัการพจิารณาอนมุัต ิอนุญาต (เฉพาะหนว่ยงาน ที่มีภารกจิใหบ้ริการประชาชนอนมุัติ หรืออนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
(2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
(3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 



  
 

        . การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                                         

4.1 การระบุความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่

√ ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจดัการ ทรัพยากรภาครัฐ 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน การใช้รถราชการ 

 ช่ือหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 ผู้รับผิดชอบ  กลุม่อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัเลย 
 

 

Know Factor ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน  คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

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

 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ UNKnown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจรติ ประเภทความเส่ียงต่อการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการ 
ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมตั ิ

√  

2 ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว √  



  
 

4.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี ้
 สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบตัิงาน 

ตามปกติควบคุมดแูลได ้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดบัสูง เป็นกระบวนงานที่มีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน 

จนยากต่อการควบคมุ หรือไมม่ีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกต ิ
 สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ี ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบไดช้ัดเจน 

ไม่สามารถกำกบัติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรอือย่างสม ่าเสมอ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการ 
ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมตั ิ

   √ 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว    √ 
 

4.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ 3 หมายถึง เปน็ขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เปน็ขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตทีไ่ม่สงูมาก ระดับ 1 หมายถึง 
เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มผีลกระทบต่อผูใ้ช้บริการ/ผูม้ีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับทีรุ่นแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มผีลกระทบต่อผูใ้ช้บริการ/ผูม้ีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 



  
 

หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเส่ียงการทจุริตของสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

(1x3) 3 (1x3) 6 (3x3) 9 

(1x3) 
2 

(1x3) 
4 

(3x3) 
6 

(1x3) 
3 

(1x3) 
2 

(1x3) 
3 

 
 

คะแนนความเส่ียง 1 – 2 ระดับความเสี่ยงต ่ำ 
คะแนนความเส่ียง 3 – 4 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
คะแนนความเส่ียง 6 – 9 ระดับความเสี่ยงสูง 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ตอ้งเฝ้าระวัง 2 มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสีย่งรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถ 
ราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัต ิ

3 2 6 

ผู้มีอำนาจอนุญาตใหต้นเองนำรถราชการไปใช ้
ส่วนตวั 

3 2 6 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำ 
รถราชการออกนอกเส้นทางทีข่ออนุมัต ิ

2 - 

ผู้มีอำนาจอนุญาตใหต้นเองนำรถราชการ 
ไปใช้สว่นตวั 

2 - 

หมายเหตุ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกจิกรรมหรือขั้นตอนหลักทีส่ำคัญของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำ 

เป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสีย่งการทุจรติที่ต้องท าการป้องกนั ไม่ดำเนินการ ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยูใ่นระดบั 3 หรือ 2 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD 

หมายถึง มีความจำเป็นต่ าในการเฝ้าระวงัความเสี่ยงการทุจรติ ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยูใ่นระดับ 1 เท่านั้น 



  
 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หนว่ยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย   X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่ม Financial   X 

ผลกระทบต่อผู้ใชบ้ริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User   X 

ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process  X  

กระทบด้านการเรยีนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X   

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกีย่วข้องกับ ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หนว่ยงานกำกับดูแล พันธมิตร 

ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรอื 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกบั ผลกระทบทางการเงิน รายไดล้ด รายจ่าย เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรอื 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรอืกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ 

Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรอื 2 
 

4.4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๔ ใหน้ำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXร ุนแรง) จากตารางที่๓มาทำการประเมิน 
ระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปจัจบุัน 
ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมขี้อมูลว่าในปจัจบุันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคมุ ความเสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำๆ 
าให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุม ความเสี่ยงไดอ้ย่างถูกต้อง 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 

ที ่
 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน/โอกาส/ความเสีย่งการทุจริต 
ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริตในปจัจุบัน 
ด ี พอใช ้ อ่อน 

1 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการ 
ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมตั ิ

 ×  

2 ผู้มีอำนาจอนุญาตใหต้นเองนำรถราชการ ไปใช้สว่นตวั  ×  



  
 

ตารางที่ ๔        ใหน้ำค่าความเสี่ยงรวม(จำเป็นXรุนแรง)จากตารางที่๓มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 
โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงท่ีมี อยู่ในปัจจุบันเรื่องที่ทำ าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) 
เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทจุริตมีค่าความ เสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบรหิารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
ซึ่งจะต้องอยู่ ในระหว่างคะแนน (๓) ถงึ (๙) เท่านัน้ โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี ้

 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคมุความเสี่ยงการทจุริต ในปัจจุบัน 

ด ี 1 

พอใช ้ 5 หรอื 6 

อ่อน 7 หรอื 8 หรือ 9 

 
แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทยีบกับประสทิธิภาพการควบคมุความเสีย่งการทุจริตในปัจจุบัน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

ค่าประเมนิการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

 ด ี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
(3) 

 พอใช ้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง 
(6) 

 อ่อน ค่อนข้างสูง 
(7) 

ค่อนข้างสูง 
(8) 

สูง 
(9) 

 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปจัจบัุน 

 

ระดับ ค าอธิบาย 

ด ี การควบคมุมีความเขม้แข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได ้
ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได ้

พอใช ้ การควบคมุยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมว้่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง 
มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะสามารถลดความเสีย่งการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคมุไมไ่ด้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนือ่งจากมีความหละหลวมและไมม่ีประสิทธิผล 
การควบคมุไม่ทำให้มัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจรติได ้



  
 

 

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ การควบคุม 
ความเสีย่งการทุจริต 

ค่าประเมนิการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว พอใช ้   ค่อนข้างสูง 
โดยการนำรถราชการออกนอก  (6) 
เส้นทางที่ขออนุมตั ิ   

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเอง พอใช ้   ค่อนข้างสูง 
นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว  (6) 

 

4.5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยได้นำกจิกรรมที่มีความเส่ียงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่4 
ที่มีค่าประเมินการความคุมความเส่ียงการทุจริตสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต 

 

ขั้นตอนที่ ๕ เลือกเหตุการณ์ทีม่ีความเสีย่งสูงสุดจากการประเมินระดบัความเสี่ยงในตารางท่ี ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน 
(๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะทีอ่ยู่ในระดบัสงู ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดบัความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานทำ   
การประเมินคุณภาพการจัดการ หรือการควบคมุความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไมพ่บว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสงู ปานกลางเลย 
แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำหรือค่อนข้างตำ่ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชงิเฝ้าระวังความเสีย่งการทุจริต 
หรอืให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรอืกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรอืมีโอกาสเกิดความเสีย่งการทุจรติ 
นำมาประเมนิความเสีย่งการทุจรติ เพ่ิมเติม) 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจรตินำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานท่ีมีอยู่ในปจัจบุัน 
และมาตรการน้ันยังสามารถบังคับใชไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพมาพิจารณาจดัทำมาตรการในครั้งน้ี 
โดยมีมาตรการป้องกันความเสีย่งการทุจรติเพ่ิมเติมจากรปูแบบพฤติการณ์ความเสีย่งการทุจริต ทีไ่ด้จาก การประเมินในคร้ังนี้ มาตรการ หมายถึง วธิีการทำ
ให้ได้รบัผลสำเรจ็ (วิธปี้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อ ไม่ให้เกดิสิ่งทีไ่ม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป 

 
 

 

 

 
 

(Further 
Actions to be 

Taken) 

 

 



  
 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ 
 

 
ที ่

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง รปูแบบพฤตกิารณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย แจ้งกำชับ 
 โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทาง หน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก 
 ที่ขออนุมตั ิ นายกรัฐมนตรวี่าดว้ยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข 

2 ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถ เพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 ราชการไปใช้ส่วนตัว หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏบิัติในการใช้รถราชการ และ 
  การลงโทษ 
  2)  ผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุม่ 
  เป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
  3) ,มอบหมายใหก้ลุม่อำนวยการ ควบคุมกาใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถ 
  ต้องบันทึกรายการใชร้ถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ 
  ประจำรถแต่ละคันตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
  รายละเอียดวัน เวลา สถานที ่ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ 
  4) ต้องม ีหนังส ือการอนุญาตนำรถราชการ ไป ใช ้  
e  จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ 
  หรือการขออนุญาตผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
  5) ให้ผูบ้ริหารหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
  ในสังกัด กำากับ ตดิตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไป 
  ตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรวี่าดว้ยรถราชการ 
  พ.ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

ตารางที่ ๕  พิจารณาเหตุการณ์ความเสีย่งทีม่ีค่าความเสี่ยงการทจุริต จากตารางท่ี ๔ ตามล าดับความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง มาจดัทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน การทุจรติต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปจัจบุัน (Key Controls 
in place) ทีห่น่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง 
ให้ระบุรายละเอียด เพ่ือนำสู่การบังคับใช้ความเส่ียงกับมาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงการทุจริตควรเชือ่มโยงใหม้ีความสอดคล้องกับความเส่ียงที่ประเมินไว้ 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง 
การทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริตใน 
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการบริหาร 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การใช้รถราชการ 1. การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว 
โดยการนำรถราชการออกนอก 
เส้นทางท่ีขออนุมัต ิ
2. ผูม้ีอำนาจอนุญาตให้ตนเอง                     
นำรถราชการไปใชส้่วนตัว 

1) สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดเลยแจ้งกำชับให้บุคลากรในหน่วยงาน
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยรถราชการ                    
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิม่เตมิโดยเคร่งครัด 
รวมทัง้ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์  แนวทาง 
วิธีปฏบิัติในการใช้รถราชการ และการลงโทษ 
2) ผู้บรหิารและผู้อำนวยการกลุม่ เป็นแบบอย่างใน
การป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3) มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ควบคุมการใช้รถราชการ 
โดยพนักงานขับรถ ต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ 
ประจำรถแต่ละคันตามความจริง  ซึ ่งอย่างน้อยต้องมี รายละเอียด    
วัน เวลา สถานที ่ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์  
4) ต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ 
พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ หรือการขออนุญาต 
ผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5)มอบหมายให้หนว่ยตรวจสอบภายในกำากับ 
ติดตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวี่าดว้ย   
รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ต.ค. 2562 – 
ก.ย. 2563 

กลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 



 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง 
การทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต     ระยะเวลา 
      ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริตใน 
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

การใช้รถราชการ 1. การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว 
โดยการนำรถราชการออกนอก 
เส้นทางท่ีขออนุมัต ิ
2. ผูม้ีอำนาจอนุญาตให้ตนเอง                   
นำรถราชการไปใชส้่วนตัว 

1) สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดเลย  แจง้กำiชับให้บุคลากรในหน่วยงาน
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย เคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับหลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีปฏบิัติในการใช้รถราชการ และการลงโทษ 
2) ผู้บรหิารและผู้อำนวยการกลุม่ป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3) มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถ 
ต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ ประจำรถแต่ละคัน 
ตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี รายละเอียดวัน เวลา สถานที ่ระยะทาง 
และเลขไมล์รถยนต์  
4) ต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจพร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ 
หรือการขออนุญาต ผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5) มอบหมายให้หนว่ยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดดตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไป 
ตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรวี่าดว้ยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ต.ค. 2562  – 
ก.ย. 2563 

กลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเลย 



 

 


