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ค าน า 

  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราบ ก าหนดเป้าหมายให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ 
ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อตรง  
สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง โดย
ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามแผนปฏิรูปประเทศ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง ที่ท าให้เกิดการทุจริตในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง     
อันเกิดจากการใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ของทางราชการ โดยจัดท าแนวทางและมาตรการเพ่ือ
เป็นการป้องกัน ลดปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริต และท าให้กระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางมีความ
รัดกุมยิ่งข้ึน ลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงของปัญหาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตาม
มาตรฐานกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ 
 
 
          ส านักปลัดฯ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   
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1. บทน า 

  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
(พ.ศ.2561 - 2565) ก าหนดให้ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติถึงผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด        
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และจัดล าดับ โดยพิจารณาโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร เมื่อหน่วยงานด าเนินการภายใต้การตัดสินใจการใช้
งบประมาณและการก าหนดเวลาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอัน
เนื่องมาจากความไม่แน่นอน ข้อจ ากัดทางด้านเทคนิคที่เผชิญ และความจ ากัดของทรัพยากร ดังนั้น การบริหาร
ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดจนน าไปสู่ความเสียหายภายใน
หน่วยงาน 

  การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอน ระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) ประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) เพ่ือเตรียมรับมือภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Accident) และลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด 

  การทุจริตโดยทั่วไปนั้นสามารถนิยามการทุจริตไว้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  
1) การมองที่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลัก (Public - office centred)  
2) การมองที่ระบบตลาด (Market - centred) โดยมองปัจจัยการเกิดการทุจริต 

ควบคู่กับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ (ระบบอุปสงค์และอุปทาน)  
3) การมองที่ผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก (Public - interest centred)  

อย่างไรก็ตามความหมายของการทุจริตถูกนิยามและตีความไว้หลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ รวมถึงกฎระเบียบในสังคมโดยตัวอย่างของการกระท าการทุจริตประเภทต่างๆ 
เช่น การติดสินบน (Bribery) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ (Exchange of Favor) การเกื้อกูลญาติมิตร 
(Nepotism) การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม (Judicial Fraud) การปลอมแปลงบัญชี (Accounting 
Fraud) และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็นต้น 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ และประเมิน ปัจจัยต่างๆ 
จากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น โดยประเมินจากโอกาสที่
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (lmpact) เพ่ือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต และลดโอกาสการเกิดการทุจริต 
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าการทุจริตให้มากท่ีสุดเมื่อมีการทุจริตเกิดข้ึน 

1.1 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  1) เพ่ือให้ส านักงานฯ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 
  2) เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้รถยนต์
ราชการส่วนกลางของส านักงานฯ 
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  3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในด้าน
อ่ืนๆของส านักงานฯ ต่อไป 
1.2 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 1.2.1 หลักของการควบคุมภายในองค์กร(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  5) กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 1.2.2 สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) แรงจูงใจ (Pressure/Incentive) 
  2) โอกาส (Opportunity) 
  3) การหาเหตุผลเพ่ือสนับสนุนการกระท า (Rationalisation) 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานฯ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 
2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และใช้การ
พยากรณ์ (Forecasting) ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการป้องกันโดยประเมินจากปัจจัยที่น าไปสู่
การทุจริต ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจ(Pressure/Incentive)  
2) โอกาส (Opportunity) และ 3) การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า (Rationalisation) 
1.3 นิยามศัพท์ 
  1) ส านักงานฯ หมายความถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  2) ผู้มีสิทธิ์ขอใช้รถ หมายความถึง บุคลากรประจ าส านัก/กอง/กลุ่มงาน และศูนย์ฯ ของส านักงานฯ 
ที่มีหน้าที่ขอใช้รถในระบบอินทราเน็ตหรือเอกสารอื่นๆ 
  3) บุคลากร หมายความถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  4) พนักงานขับรถ หมายความถึง พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ขับรถสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 หลักการและเหตุผล 

 2.1.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย
ปราศจากการทุจริตหรือเกิดการทุจริตน้อยที่สุด โดยในความเป็นจริงแล้วแม้องค์การบริหารส่วนจังหวัด       
ศรีสะเกษ มีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติบัติงาน รวมทั้งมีการอบรม ปลูกฝัง และสร้างจิตส านึ กในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา หรืออาจเกิดจากการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  หากมีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าจะ
สามารถช่วยลดข้อผิดพลาด รวมทั้งลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้ 
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  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ได้เลือกพิจารณาความเสี่ยง ในด้านที่ 2 ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ก าหนด โดยคัดเลือกกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง เนื่องจาก
กระบวนการดังกล่าวมีความส าคัญในการปฏิบัติราชการเพราะกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางเป็นไป
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ให้สามารถด าเนินการในพ้ืนที่นอกที่ตั้งของหน่วย เป็นส่วน
สนับสนุนที่มีความส าคัญในการท าให้ภารกิจของส านักงานฯประสบความส าเร็จ เป็นผลให้การปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 2.1.2 กระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 

  1) การขอใช้รถส่วนกลาง ให้ด าเนินการเสนอบันทึกข้อความต่อผู้บังคับบัญชาโดยลงรายการ
และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้   

  2) การขอใช้รถส่วนกลางไปราชการนอกเขตจังหวัด ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส านักงานฯ 
เป็นผู้ขออนุญาตโดยความเห็นชอบของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  3) เมื่อพนักงานขับรถยนต์ได้รับค าขอการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ท าการจัดสรรการใช้โดย
มอบหมายบันทึกการสั่งใช้รถส่วนกลางและให้น าบันทึกการสั่งใช้รถส่วนกลางเป็นใบก ากับในการปฏิบัติหน้าที่
ทุกครั้งในขณะน ารถส่วนกลางออกปฏิบัติงาน 

  4) ในการสั่งใช้รถส่วนกลางให้พิจารณาจัดพนักงานขับรถเพ่ือน ารถไปปฏิบัติหน้าที่โดยให้มี
การหมุนเวียนกันไปตามล าดับและความเหมาะสม 

  ให้พนักงานขับรถยนต์รายงานการใช้รถส่วนกลางจากพร้อมเสนอปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

2.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณากระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ที่อาจพบ
ความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้ 1) การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/จ าหน่าย โดยพบความ
เสี่ยง คือ พนักงานขับรถอาจน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัวหรือน าไปจ าหน่าย 2) 
พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว โดยพบความเสี่ยงคือ พนักงานขับรถอาจ
น ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัวโดยส่วนราชการไม่ได้อนุญาต 3)บุคลากร ในส่วนราชการ
อาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว โดยพบความเสี่ยงคือ บุคลากรของส่วนราชการแจ้งขอ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางในระบบเพ่ือน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว โดยอ้างเหตุผลว่าไปประสานงาน
ราชการยังพ้ืนที่นอกที่ตั้งของหน่วย 
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ตารางท่ี 1 ระบุความเสี่ยงเรื่องกระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/
จ าหน่าย 

 
 

พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

 
 

บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 

 
 

Known factor: ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามโีอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown factor: ปัจจัยความเสีย่งท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

2.3 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Analysis) 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/
จ าหน่าย 

 
   

พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

  
 

 

บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลาง
ไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 

  
 

 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสไีฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 

                 : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายบุคคล ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคมุตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกีย่วขอ้งกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนไม่สามรถก ากับ
ติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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2.4 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมการพิจารณากระบวนการที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยระบุความจ าเป็นขอองการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวังใน 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 

3  2  1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 

การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/
จ าหน่าย 

1 1 1 

พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

2 2 4 

บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 

2 2 4 

 

จากการวิเคราะห์เมทริกส์ระดับความเสี่ยงตามตารางที่ 3 รายละเอียด ดังนี้ 
 1) ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 1.1 การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/จ าหน่าย ค่าระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวังเท่ากับ 1 เนื่องจากหน่วยงานได้น าคู่มือการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.25๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 1.2 พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  ค่าระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวังเท่ากับ 2 เนื่องจากพนักงานขับรถอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตได้ 
 1.3 บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  ค่าระดับ
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวังเท่ากับ 2 เนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความ
เกี่ยวข้องในการใช้ระบบโดยตรง 
 2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 2.1 การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/จ าหน่าย ค่าระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบเท่ากับ 1 เนื่องจากความเสี่ยงฯ ดังกล่าวส านักงานฯ ได้วางระบบการตรวจสอบ และมีการรายงาน
การใช้รถส่วนกลางจากระบบอินทราเน็ตพร้อมเสนอปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการต่อเลขานุการกรมเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 



2.2 พนักงาน… 
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 2.2 พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  ค่าระดับความรุนแรง
ของผลกระทบเท่ากับ 2 เนื่องจากพนักงานขับรถของส านักงานฯ แม้จะไม่สามารถขอใช้รถยนต์ราชการ
ส่วนกลางได้ แต่ระหว่างปฏิบัติภารกิจของส านักงานฯ ยังพ้ืนที่นอกที่ตั้งของหน่วย พนักงานขับรถเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางโดยตรง เมื่อเกิดการทุจริตในความเสี่ยงฯ ดังกล่าว อาจจะเกิดผล
กระทบต่อการท างานของหน่วยงาน ท าให้ผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3 บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  ค่าระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบเท่ากับ 2 เนื่องจากบุคลากรของส านักงานาฯ มีความเกี่ยวข้องในการใช้ระบบ
โดยตรง เมื่อเกิดการทุจริตในความเสี่ยงฯดังกล่าว อาจจะเกิดผลกระทบต่อการท างานของหน่วยงาน ท าให้ผล
การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของหน่วยงาน ไม่มีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไป
ใช้/จ าหน่าย 

  

พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลาง
ไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 

  

บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 

  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงสุดของการเฝ้าระวังความเส่ียงของการทุจริตที่ต้องด าเนินการป้องกันค่าอยู่ในระดับ 2 
หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงของการทุจริต ค่าอยู่ในระดับ 1 

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน 
(Internal Process) 

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้/จ าหน่าย 

  

พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์
ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว 

  

บุคลากร ในส่วนราชการอาจน า
รถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ใน

  



ภารกิจส่วนตัว 
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 จากการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard ตามตารางที่ 3.2 
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/จ าหน่าย มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) เนื่องจากหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยตรง เมื่อเกิดการทุจริตในความเสี่ยงฯ
ดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อบุคลากรทั้งภายนอก/ในของหน่วยงาน 
 2. พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว มีผลกระทบต่อกระบวนงาน
ภายใน (Internal Process) เนื่องจากหากเกิดการทุจริตในความเสี่ยงฯ ดังกล่าว จะเกิดผลกระทบต่อ
หน่วยงานในกระบวนการภายในต่างๆ ทั้งท าให้การท างานไม่เป็นไปตามก าหนด และสิ้นเปลืองงบประมาณ ท า
ให้ผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของหน่วยงาน ไม่มีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 3. บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  มีผลกระทบต่อ
กระบวนงานภายใน (Internal Process) เนื่องจากหากเกิดการทุจริตในความเสี่ยง ดังกล่าว จะเกิดผลกระทบ
ต่อหน่วยงานในกระบวนการภายในต่างๆ ทั้งท าให้การท างานไม่เป็นไปตามก าหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคงของหน่วยงาน ไม่มีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 2.5 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ตารางที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การลักลอบน า
น้ ามันรถยนต์
ราชการส่วนกลาง
ไปใช้/จ าหน่าย 

ดี    

พนักงานขับรถอาจ
น ารถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

พอใช้  

 

 

 

 

 

 

 บุคลากร ในส่วน
ราชการอาจน า
รถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

- 

 
อ่อน    



- ๘ - 

โดยเกณฑ์คุณภาพจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ (จ าเป็น x รุนแรง) ดังนี้ ระดับ (1 – 3 คะแนน) /ระดับพอใช้ 
(4 – 6 คะแนน) /ระดับอ่อน (7 – 9 คะแนน) เมื่อน าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มา
ท าการประเมินการควบคุมการทุจริต พบว่า 
 1. การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/จ าหน่าย มีคุณภาพการจัดการในระดับดีค่า
ความเสี่ยงต่ า องค์กรสามารถจัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่เกิดผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร 
 2. พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  มีคุณภาพการจัดการใน
ระดับพอใช้ ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง องค์กรสามารถจัดการได้บางส่วน ส่งผลกระทบต่อองค์กรต้องมี
มาตรการในการควบคุม 
 3. บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว  มีคุณภาพการ
จัดการในระดับพอใช้ ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง องค์กรสามารถจัดการได้บางส่วน ส่งผลกระทบต่อองค์กร
ต้องมีมาตรการในการควบคุม 
2.6 แผนบริหารความเสี่ยง 
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง กระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง  
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

การลักลอบน าน้ ามันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/
จ าหน่าย 

     โดยพบความเสีย่งคือ พนักงานขับรถอาจน าน้ ามันรถยนต์
ราชการส่วนกลางไปใช้กับรถยนตส์่วนตัวหรือจ าหน่าย 

1. กลุ่มงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะได้
จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ
ส่วนกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจาก
เลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้บัตรเติมน้ ามันรถยนต์ของ
รถยนต์ราชการส่วนกลางคันนั้นๆ ว่ามีความสอดคล้องกัน 
และมีประวัติการใช้น้ ามันท่ีสมเหตุสมผล 

2. ให้หัวหน้าหมวดรถยนต์ก าชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของส านักงานฯ และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการส่วนกลาง พ.ศ. 
2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. ให้หมวดรถยนต์ได้จัดท ามาตรการในการเบิกกุญแจรถยนต์
ราชการส่วนกลางในเวลานอกราชการหรือวันหยุดราชการ 
โดยให้พนักงานขับรถน าใบอนุญาตการใช้รถยนต์ราชการ
ส่วนกลางมอบให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของส านักงาน
ฯ ซึ่งรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยในขณะนั้นแล้วแจ้ง
หัวหน้าหมวดรถยนต์ทราบ 

4. จัดเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
ส านักงานฯ ให้สอดส่องดูแลรถยนต์ราชการส่วนกลาง ตลอด 
24 ช่ัวโมง 
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รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

 5. ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบการใช้รถยนต์
ราชการส่วนกลางของส านักงานฯ ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากร
ของส านักงานฯ ทราบและน าไปปฏิบัติ 

6. ให้ส านักงานเลขาธิการจัดท าประกาศแจ้งเตือนบุคลากร
ของส านักงานฯ ว่าหากพบการกระท าผิดระเบียบการใช้
รถยนต์ราชการส่วนกลางจะมีการด าเนินการทางวินัยและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ 
ทราบ 

พนักงานขับรถอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 

    โดยพบความเสี่ยงคือ เจ้าหน้าที่อาจน ารถยนต์ราชการ
ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัวโดยส่วนราชการไม่ได้อนุญาต 

1. ให้บุคลากรของส านักงานฯ ที่ขอใช้รถยนต์ราชการ
ส่วนกลางแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ 
เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากส่วนงานให้ไป
ปฏิบัติหน้ าที่นอกที่ตั้ งของหน่วย โดยจัดท า เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกเข้าไปในระบบการขออนุญาตใช้
รถยนต์ของระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของส านักงานฯ 
ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของ
ส านักงานฯ ได้ ให้แนบส าเนาหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตใช้รถยนต์มาพร้อมกับแบบขออนุญาตใช้รถยนต์แก่
หมวดรถยนต์ และให้หมวดรถยนต์จัดเก็บเป็นหลักฐาน 

2. ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาท่ีจอดรถยนต์ราชการส่วนกลางเพื่อ
รอรับบุคลากรของส านักงานฯ ขณะปฏิบัติภารกิจนอกที่ตั้งได้ 
ให้พนักงานขับรถน ารถยนต์ราชการส่วนกลางกลับมาจอดยัง
ส านักงานฯ เมื่อบุคลากรปฏิบัติภารกิจนอกที่ตั้งแล้วเสร็จให้
พนักงานขับรถดังกล่าว น ารถยนต์ราชการส่วนกลางไปรับ
บุคลากรกลับมายังส านักงานฯ 

3. จัดที่จอดรถยนต์ราชการส่วนกลางไว้ที่ส านักงานฯ และให้
รถยนต์ทุกคันเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานจะต้องจอดยังที่จอด
รถยนต์ที่ส านักงานฯ จัดไว้ให้ ยกเว้นในกรณีที่รถยนต์ราชการ
ส่วนกลางดังกล่าวอยู่ระหว่างภารกิจทางราชการซึ่งมีเหตุให้
ต้องจอดรถยนต์นอกสถานท่ี 

4. ให้แต่ละกอง จัดท าทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์
ราชการส่วนกลาง โดยจัดท าขึ้นทุก 1 สัปดาห์ เพื่อรายงาน
ผู้อ านวยการกอง/ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการ
รับทราบพร้อมลงลายมือช่ือก ากับไว้ และเก็บรวบรวมเป็น
หลักฐานยังกอง ดังกล่าว 
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รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

บุคลากร ในส่วนราชการอาจน ารถยนต์ราชการส่วนกลาง
ไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 

    โดยพบความเสี่ยงคือ บุคลากรของส่วนราชการอาจแจ้งขอ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางในระบบเพื่อน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว โดยอ้างเหตุผลว่าไปประสานงานราชการยัง
พื้นที่นอกที่ตั้งของหน่วย 

1. ให้บุคลากรของส านักงานฯ ที่ขอใช้รถยนต์ราชการ
ส่วนกลางแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ 
เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากส่วนงานให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้ งของหน่วย โดยจัดท า เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกเข้าไปในระบบการขออนุญาตใช้
รถยนต์ของระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของส านักงานฯ 
ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของ
ส านักงานฯ ได้ ให้แนบส าเนาหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตใช้รถยนต์มาพร้อมกับแบบขออนุญาตใช้รถยนต์แก่
หมวดรถยนต์ และให้หมวดรถยนต์จัดเก็บเป็นหลักฐาน 

2. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมสุจริตไม่
สนับสนุนให้มีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเหนือจาก
ภารกิจของทางราชการเพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีในด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรของส านักงานฯ 

3. ให้กอง จัดท าทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
ส่วนกลาง โดยจัดท าขึ้นทุก  1 สัปดาห์  เพื่ อรายงาน
ผู้อ านวยการกอง/ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้รักษาการ
รับทราบพร้อมลงลายมือช่ือก ากับไว้ และเก็บรวบรวมเป็น
หลักฐานยังกอง ดังกล่าว 

     


