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ค ำน ำ 

 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 

ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กร  
ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหลักประกัน 
ในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยคัดเลือก  
1 กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมถึงการก าหนดมาตรการ ในการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน         
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า  การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ     
ในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นใน
ลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  : เพ่ือให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน          
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. ความหมาย  

 “ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต            
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อ านาจในต าแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
 
3. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน 

ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

 (2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 (3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

 การด าเนินการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
เริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อ
การทุจริต วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และน ามา
ก าหนดมาตรการ กิจกรรมและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสิทธิภาพ  

4.1 การระบุความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน   การใช้รถราชการ 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้รับผิดชอบ   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  

 
Know Factor ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า  

มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการน ารถราชการ         

ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ  
  

2 ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว   
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4.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง        

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที ่         

ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการน ารถราชการ     
ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ  

    

ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว     
 

4.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
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หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 (1x3) 
3 

(1x3) 
6  

(3x3) 
9  

 (1x3) 
2 

 (1x3) 
4 

(3x3)  
6  

 (1x3) 
3 

 (1x3) 
2 

 (1x3) 
3 

  คะแนนความเสี่ยง 1 – 2  ระดับความเสี่ยงต่ า 
  คะแนนความเสี่ยง 3 – 4  ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
  คะแนนความเสี่ยง 6 – 9  ระดับความเสี่ยงสูง 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง 

การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการน ารถ
ราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ  

3 2 6 

ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถราชการไปใช้
ส่วนตัว 

3 2 6 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการน า
รถราชการออกนอกเส้นทางท่ีขออนุมัติ  

2 - 

ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถราชการ      
ไปใช้ส่วนตัว 

2 - 

หมายเหตุ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย     X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่ม Financial     X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User     X 

ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process    X  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X     

หมายเหตุ  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 
 4.4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๔  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมิน 
ระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน              
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุม 
ความเสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะท าให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุม 
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
1 การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการน ารถราชการ          

ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ  
 ×  

2 ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถราชการ ไปใช้ส่วนตัว  ×  
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ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินระดับความเสี่ยง        
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มี
อยู่ในปัจจุบันเรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความ
เสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่
ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้ 

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ในปัจจุบัน 

ดี 1 

พอใช้ 5 หรือ 6 

อ่อน 7 หรือ 8 หรือ 9 

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการ
ควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
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 ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้
ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง 
มีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล 
การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
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ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ           
การควบคุม        

ความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว       
โดยการน ารถราชการออกนอก
เส้นทางท่ีขออนุมัติ  

พอใช้   ค่อนข้างสูง 
(6) 

ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเอง           
น ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 

พอใช้   ค่อนข้างสูง 
(6) 

 
4.5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ที่มีค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตสูง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

ขั้นตอนที่ ๕ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔ 
ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท า
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการจัดการ
หรือการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย         
แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิง 
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือ       
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพ่ิมเติม)  

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดท ามาตรการในครั้งนี้ 
โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จาก       
การประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป 

 

 

มาตรการปัจจบุนั 
(Key Controls 

in place)

มาตรการเพิ่มเตมิ 
(Further 

Actions to be 
Taken)

มาตรการปอ้งกนั
ความเสีย่ง
การทจุรติ
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ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว            
โดยการน ารถราชการออกนอกเส้นทาง        
ที่ขออนุมัติ  

1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งก าชับ
หน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ และ
การลงโทษ 
2) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3) หน่วยงานต้องควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถ
ต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ
ประจ ารถแต่ละคันตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ 
4)  ต้องมีหนั งสื อการอนุญาตน ารถราชการ ไปใช้ 
จากผู้มีอ านาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ 
หรือการขออนุญาตผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5) ให้ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ในสังกัด ก ากับ ติดตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      

2 
 

ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

ตารางที่ ๕   พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน 
การทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) 
ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม (Further Actions 
to be Taken) อย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียด เพ่ือน าสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ 

 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓              หน้า ๙ 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง 
การทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

การใช้รถราชการ   1. การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 
โดยการน ารถราชการออกนอก
เส้นทางท่ีขออนุมัติ  
2. ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเอง      
น ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งก าชับหน่วยงาน
ในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
เคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ และการลงโทษ 
2) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3) หน่วยงานต้องควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถ
ต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ
ประจ ารถแต่ละคันตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ 
4) ต้องมีหนังสือการอนุญาตน ารถราชการไปใช้จากผู้มีอ านาจ 
พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ หรือการขออนุญาต
ผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5) ให้ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ในสังกัด ก ากับ ติดตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไป 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วย รถราชการ  
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ต.ค. 2562 – 
ก.ย. 2563 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 


