
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการใช้รถราชการ  

 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ  
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ผู้รับผิดชอบ นายทศพร  ธรรมประทีป นักวิชาการศึกาชำนาญการ 
โทร. ๐๘๑๙๒๒๘๖๔๒ 
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๑ 
สภาพแวดล้อมการ ควบคุม  
๑.การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำ  
รถราชการออกนอกเส้นทางท่ีขออนุมัติ  
๒.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ  
ไปใช้ส่วนตัว 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (แผนการควบคุมภายใน) 
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการแจ้งกำชับบุคลากร  ในสังกัดให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีปฏิบัติในการ ใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่งครัดรวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ  
ในการใช้รถราชการและการลงโทษ 
๒. ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
๓. มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถ
ต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการประจำรถตามความจริง
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์  
๔. ในการใช้รถราชการผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์มที่กำหนดและ
ต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐาน
การไปติดต่อราชการหรือการขออนุญาตผ่านระบบการจองรถราชการของ
หน่วยงาน  
๕. มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ  ติดตาม ดูแลการใช้รถ
ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๖. กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ 



๒  
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยง  
๓.การใช้รถราชการบางครั้งมีช่องว่างที่อาจทำ ให้เกิดการ
ทุจริต 

๑)จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติให้ทุกคนทราบ  
๒)ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเป็นระยะๆ  
๓)แจ้งผู ้ขอใช้รถราชการปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถและปฏิบัติ  ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมควบคุมและ บริหารความ
เสี่ยงด้านทุจริต  
๔.การกำหนดแนวทางปฏิบัติที ่ไมชัดเจน และ  ไม่รัดกุม 
เหมาะสม 

จัดทำแนวปฏิบัติการใช้รถราชการให้ชัดเจน รัดกุม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

องค์ประกอบที่๔การบริหารข้อมูล สารสนเทศและการ
สื่อสารด้านทุจริต  
๕.บุคลากรขาดความตระหนักในการใช้รถ ราชการให้เกิด
ความคุ้มค่าและเกิด ประสิทธิผล และบางส่วนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัต 

๑.เชิญบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาม ีส่วนร่วม 
ในการวางแผนการใช้รถราชการช่วยกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสม  
๒.สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบการใช้รถราชการกับบุคลากร 

องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม วัดผล ประเมินผล  
๖.ขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด ช่องว่างใน
การทุจริต 

กำหนดให้มีการตรวจสอบ โดยมอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบ  ภายใน กำกับ ติดตาม 
ดูแลการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
รถราชการ พ.ศ.2523 และที ่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้รายงานผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ ๆ 

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการเฝ้าระวังและมีการติดตามอย่าง
ต่อเน่ืองครอบคลุมการจัดการความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน จากการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและ
จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
การระบุความเสี ่ยง การวิเคราะห์สถานะความเสี ่ยงในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สมุทรปราการ โดยคัดเลือก ๑ กระบวนงานตามขอบเขตการประเมินความเสี ่ยงต่อการ
ทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐรวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี ่ยงการทุจริตในการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้ลดและปิดช่องว่างด้านการทุจริตในการ
ใช้รถราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดี
ต่อทางราชการซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินการต่อไป 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

 

 

 



๓  
 

การวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

๑ การระบุความเสี่ยง  
  ประเมินความเส่ียงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้าน  
   ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
   ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี  
   ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ช่ือกระบวนงาน/งาน การใช้รถราชการ  
ช่ือหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

Know Factor 
ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่า   
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor 
ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 

พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจรติ 
ประเภทความเสียงต่อการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

๑ 
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการ
ออกนอกเส้นทางท่ีขออนุมัติ  

 

๒.  ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรพราชการไปใช้ส่วนตัว   

 

 

 

 

 

 



๔  
 

๒. การวิเคราะห์สถานะการความเสี่ยง 
  ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
     สถานะสีเขียว : ความเส่ียงต่ำ 
     สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการ
ปฎิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
     สถานะส ีส ้ม  : ความเส ี ่ ยงระด ับส ู ง  เป ็นกระบวนงานท ี ่ม ีผ ู ้ เก ี ่ ยวข ้องหลายคน  

หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายข้ันตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกตb 

     สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลภายนอก คนท่ี  
ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ  

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำรถราชการออกนอก  เส้นทาง 
ท่ีขออนุมัติ 

   
 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว     

  ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
   ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  
    ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง  
    ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงในการทุจริตท่ีไม่สูงมาก  
    ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
   ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
    ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/
พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง  
    ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ 
พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
    ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
 
 
 
 



๕  
 

 หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเส่ียงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
  คะแนนความเส่ียง ๑ - ๒ ระดับความเส่ียงต่ำ  
  คะแนนความเส่ียง ๓ - ๔ ระดับความเส่ียงปานกลาง  
  คะแนนความเส่ียง ๖ - ๙ ระดับความเส่ียงสูง 

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น X รุนแรง 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำรถราชการ
ออกนอก เส้นทางท่ีขออนุมัติ 

๓ ๒ ๖ 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ 
ไปใช้ส่วนตัว 

๓ ๒ ๖ 

 ตาราง ๓,๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULE 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำ 

รถราชการออกนอก เส้นทางท่ีขออนุมัติ ๒ - 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ 
ไปใช้ส่วนตัว ๒ - 

หมายเหตุ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  - ถ้าระเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน  ไม่ดำเนินการไม่ได้  
ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 



๖  
 

  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ  แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD 
คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย   x 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มข้ึน Financial   x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User   x 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process  x  
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth x   

หมายเหตุ ระดับความระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นเกี ่ยวข้องกับ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด  รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  Customer/User  
ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 
  ๔ การประเมินประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง  
  ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน ระดับความ
เสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ปัจจุบัน  
ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงอะไรบ้าง ในการ
เตรียมการก่อนลงมือประเมินจึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเส่ียงได้อย่างถูกต้อง 
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาศ/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประสิทธิภาพการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ดี พอใช ้ อ่อน 

๑ การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำรถราชการออกนอก เส้นทางท่ีขออนุมัติ x   

๒ ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว x   



๗  
 

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยง การทุจริต  
โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเรื่องท่ีทำการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินความเส่ียงการทุจริตมีค่าความเส่ียงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเส่ียงตามความ
รุนแรงของความเส่ียง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง ๙9) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้ 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

ในปัจจุบนั 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริตในปัจจุบัน 

ดี ๑ 
พอใช้ ๕ หรือ ๖ 
อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเส่ียงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงการทุจริตในปัจจุบัน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/  

ความเส่ียงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ  

ควบคุมความ 

เส่ียงการทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ค่าความเส่ียง 

ระดับต่ำ 

ค่าความเส่ียง 

ระดับปานกลาง 

ค่าความเส่ียง 

ระดับสูง 

 
ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ 

ปานกลาง 
(๓) 

 
พอใช้ ค่อนข้างต่ำ 

ปานกลาง 
(๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

 
อ่อน 

ค่อนข้างสูง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง 
(๘) 

สูง 
(๙) 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเส่ียงการทุจริตในปัจจุบัน 

ระดับ คำอธิบาย 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ  ได้ในระดับ 

ท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง อย่างมีนัยสำคัญ 
แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมไม่มีประสิทธิผล  การควบคุมไม่ทำ
ใหม้ั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได 

 
 
 



๘  
 

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ 

ควบคุมความ 

เสี่ยงการทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำรถ
ราชการออกนอก เส้นทางท่ีขออนุมัติ 

ดี 
  ปานกลาง 

(๓) 

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไป
ใช้ส่วนตัว 

ดี 
  ปานกลาง 

(๓) 

๔.๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ในตารางท่ี ๔ ท่ีมีค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริตสูง มาจัดทำแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต  
 ขั้นตอนที่ ๕ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่อง 
ค่าความเส่ียง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๔) โดยเฉพาะท่ีอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเส่ียง
การทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการหรือควบคุมความเส่ียงในตารางท่ี ๔ 
ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ 
ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจ
งานหรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริตนำมาประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตเพิ่มเติม)  
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู ่ในปัจจุบัน  
และมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้  โดยมีมาตรการป้องกัน
ความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริตท่ีได้จากการประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง 
วิธีการทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที ่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหาร  
ความเส่ียงการทุจริต เพื่อขับเคล่ือนบังคับใช้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการปัจจุบัน 
(Key Controls in 

Place) 

มาตรการเพ่ิมเติม 
(Further Actions 

to be Taken) 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง 
การทุจริต 



๙  
 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ 

ท่ี 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

๑ 
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการ  

นำรถราชการออกนอกเส้นทางท่ีขออนุมัติ 

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการแจ้งกำชับบุคลากร  
ในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมท้ัง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการ 
ใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ ่มเติมโดยเคร่งครัด 
รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ในการใช้รถราชการและการลงโทษ 
๒. ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
๓. มอบหมายให ้กล ุ ่มอำนวยการควบคุมการใช ้รถราชการ  
โดยพนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้ 
รถราชการประจำรถตามความจริงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
วัน เวลา สถานท่ี ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์  
๔. ในการใช้รถราชการผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์ม 
ที่กำหนดและต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มี
อำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการหรือการขอ
อนุญาตผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน  
๕. มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแล
การใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๖. กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ 

  ๒ ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ 

ไปใช้ส่วนตัว 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริตจากตารางท่ี ๔ ตามลำดับความรุนแรงความเส่ียงท่ีอยู่
ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบ  
ว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่และต้องมี
มาตรการเพิ่มเติม (Further Action to be Taken) อย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใ ความเสี่ยงกับ
มาตรการป้องกันความเส่ียงการทุจริตควรเช่ือมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเส่ียงท่ีประเมินไว้ 

 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ 
รูปแบบพฤติกรรม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริต ใน
ความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงประมาณ และการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

การใช้รถ 

ราชการ 

๑.การนำรถราชการไปใช้
ส ่วนต ัวโดยการนำรถ
ราชการ 

ออกนอกเส้นทาง 

ที่ขออนุมัติ  

๒.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้
ตนเอง 

นำรถราชการไป  

ใช้ส่วนตัว 

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการแจ้งกำชับบุคลากรใน
สังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัดรวมทั้งซักซ้อมความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการ ใช้รถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ ในการใช้รถราชการและการ
ลงโทษ 

๒. ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 

๓. มอบหมายให ้กล ุ ่มอำนวยการควบค ุมการใช ้รถราชการ   
โดยพนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถ
ราชการประจำรถตามความจริงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน 
เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์  

๔. ในการใช้รถราชการผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์มที่
กำหนดและต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ 
พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการหรือการขออนุญาตผ่าน
ระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน  

๕. มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแลการใช้
รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบ  สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

๖. กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ 

ต.ค. ๒๕๖๔- 
ก.ย. ๒๔๖๔ 

กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 


