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ค าน า 
 การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูลจึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดย
ขบวนการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยเลือก 1 กระบวนงานตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมถึงการก าหนดมาตรการใน
การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 1. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะท าให้เกิดความเสยีหายต่อการด าเนนิงานที่อาจจะ
เกิดขึ้นใน อนาคตให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับไดแ้ละสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

 2. เพื่อก าหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 

 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนัในการ
บรรลุ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว 

 4. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเหน็ความส าคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ง 
สามารถ บริหารจัดการความเสีย่งได้อยา่งเป็นระบบในทิศทางเดยีวกันการพจิารณาความเสีย่งการก าหนด
ประเด็น ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ความหมาย 

 “ความเสีย่งการทุจริต” หมายถงึเหตุการณ์ความเสี่ยงในการด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในการพจิารณา อนุมัต ิ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อ านาจในต าแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 

3. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

    3.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 

    3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

    3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

การพิจารณาอนุมัติ   อนุญาต 

 

   การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

 

 การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

 



4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

 การด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต
เริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเหตุการณ์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริต วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และน ามา
ก าหนดมาตรการ กิจกรรมและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 การระบุความเสี่ยง 

 การประเมินความเสีย่งการทจุริต ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 

                    1. ความเสีย่งการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา อนุญาต 

                    2. ความเสีย่งความทจุริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่

                    3. ความเสีย่งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ          

                       ทรัพยากรภาครัฐ 

ช่ือกระบวนงาน/งาน การใช้รถราชการ 

ช่ือหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสตลู 

              

            โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

   know factor 

  ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด 

    Unknow factor 

  ความเสี่ยงท่ีไม่เคยเกิด 

1. การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือการน ารถ
ราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ 

              

 

2. ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถราชการไปใช้
ส่วนตัว 

  

 

 

 

 

 



4.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 

              สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ า 

              สถานะสีเหลือง :  เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 

              สถานะสีส้ม: เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่
ปกติ 

              สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว หรือน ารถราชการออกนอก
เส้นทางท่ีอนุมัติ 

    

ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว     
 

4.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ระดับ3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทาง
การเงินในระดับรุนแรง 

ระดับ2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทาง
การเงินในระดับไม่รุนแรง 

ระดับ1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

คะแนนความเสี่ยง 1-2 ระดับความเสี่ยงต่ า 

คะแนนความเสี่ยง 3-4 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

คะแนนความเสี่ยง 6-9 ระดับความเสี่ยงสูง 

 



ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

การน ารถราชการไปใช้
ส่วนตัวหรือน ารถ
ราชการออกนอก
เส้นทางท่ีอนุมัติ 

3 2 6 

ผู้มีอ านาจอนุญาตให้
ตนเองน ารถราชการไป
ใช้ส่วนตัว 

3 2 6 

 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 
หรือน ารถราชการออกนอก
เส้นทางท่ีอนุมัติ 

2 - 

ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

2 - 

 

หมายเหตุ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST 
หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ
MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็นSHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ SHOULD คือ
ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยง 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคี
เครือข่าย 

  x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มข้ึน Financial   x 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User   x 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process  x  
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x   

 

หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน
ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 
หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบ
ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

4.4 การประเมินประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็นxรุนแรง) จากตารางที่3 มาท าการประเมินระดับความเสี่ยงการ
ทุจริตว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงอะไรบ้าง 
ในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะท าให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตารางที่4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
ที ่

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
1 การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการน ารถราชการออกนอกเส้นทางที่

ขออนุมัติ 
X   

2 ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถราชการ ไปใช้ส่วนตัว X   



 

ตารางที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็นxรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินระดับความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันเรื่อง
ที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไป
บริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยงซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (3) ถึง (9) เท่านั้น 
โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้ 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตในปัจจุบัน 

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

 

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน
ปัจจุบัน 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/โอกาส/

ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยงระดับ

ต่ า 
ค่าความเสี่ยงระดับ

ปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
(3) 

 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง 
(6) 

 อ่อน ค่อนข้างสูง 
(7) 

ค่อนข้างสูง 
(8) 

สูง 
(9) 

 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ระดับ ค าอธิบาย 
ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน

ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง อย่างมี

นัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมไม่มีประสิทธิผลการ

ควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
 



มาตรการปัจจบุนั 

(Key Controls in 

place) 

มาตรการเพิม่เตมิ 

(Further 

Actions to be 

Taken) 

มาตรการปอ้งกนั

ความเสีย่งการ

ทจุรติ 

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

การน ารถราชการ
ไปใช้ส่วนตัวโดยน า
รถราชการออก
นอกเส้นทางที่ขอ
อนุมัติ 

ดี   ปานกลาง 
(3) 

ผู้มีอ านาจอนุญาต
ให้ตนเองน ารถ
ราชการไปใช้
ส่วนตัว 

ดี   ปานกลาง 
(3) 

 

4.5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้น ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ในตารางที่ 4 ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสูง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 ขั้นตอนที่ 5 เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่4 ที่อยู่ใน
ช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (3)ถึง(4) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการจัดการหรือ
ควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความ
เสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือค่อนข้างต่ า ให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม) 

 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดท ามาตรการในครั้งนี้โดยมี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการ
ประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งข้ึนเพ่ือไม่ให้
เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป 

                                          

                                                                                                            

                                                                                                                                          



ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ
พฤติการณ์ ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

มาตรการป้องกั้นการทุจริต 

1 การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 
หรือการน ารถราชการออก
นอกเส้นทางที่ขออนุมัติ 

1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล แจ้งก าชับหน่วยงานใน
สังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครับ 
รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี
ปฏิบัติในการใช้รถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ และการลงโทษ 
2) ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถ
ราชการ 
3) มอบหมายให้กลุ่มอ านวยการควบคุมการใช้รถราชการ
โดยพนักงานขับรถต้องบันทึกรายการในสมุดบันทึกการใช้รถ
ราชการประจ ารถแต่ละคันตามความจริงซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ 
4) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตน ารถ
ราชการไปใช้จากผู้มีอ านาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อ
ราชการ หรือการขออนุญาตผ่านระบบการจองรถราชการ
ของหน่วยงาน 
5) มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน ก ากับ ติดตาม 
ดูแลการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
6) ก าหนดมาตรการการใช้รถราชการ 

2 ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน า
รถราชการไปใช้ส่วนตัว 

 

 

 

 

 



ตารางที่5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 4 ตามล าดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริตต่อไป โดย
วิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม (Further Action to be Taken) อย่างไรบ้างให้
ระบุรายละเอียด เพื่อน าสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มี
ความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ 

 

 

 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรม
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

การใช้รถ
ราชการ 

1.การน ารถราชการ
ไปใช้ส่วนตัว หรือ
การน ารถราชการ
ออกนอกเส้นทางที่
ขออนุมัติ 
2.ผู้มีอ านาจอนุญาต
ให้ตนเองน ารถ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล แจ้งก าชับหน่วยงานในสังกัดให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครับ รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ และการ
ลงโทษ 
2) ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3) มอบหมายให้กลุ่มอ านวยการควบคุมการใช้รถราชการโดย
พนักงานขับรถต้องบันทึกรายการในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ
ประจ ารถแต่ละคันตามความจริงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน 
เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ 
4) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตน ารถราชการไปใช้จากผู้มี
อ านาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ หรือการขออนุญาต
ผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5) มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน ก ากับ ติดตาม ดูแลการ
ใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถ
ราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6) ก าหนดมาตรการการใช้รถราชการ 

ต.ค.64-
ก.ย.65 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล 

 


