การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

คานา
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้
ดำเนินงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีก ลุ่มเป้ำหมำยเป็นหน่วยงำนภำครั ฐ จ ำนวน 8,300 หน่ว ยงำน เพื่อให้
หน่วยงำนภำครัฐที่เ ข้ำรับกำรประเมิน ได้มีกำรปรับปรุง พั ฒนำอย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็ น
พัฒ นำกำรในด้ ำนคุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสของหน่ว ยงำนภำครั ฐได้ อย่ ำงชั ดเจน โดยในปีง บประมำณ
พ.ศ. 2565 กำรประเมิน ITA ของจังหวัดจะดำเนินกำรในภำพรวมของกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค ซึ่งมี
ขอบเขตกำรประเมินครอบคลุมเฉพำะกลไกกำรบริหำรรำชกำรระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงำนจังหวัด
และส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคที่อยู่ในกำรควบคุมดูแลของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สำนักงำนขนส่งจังหวัดนครปฐม ในฐำนะส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค จึงได้ทำกำรประเมินควำม
เสี่ ย งกำรทุ จ ริ ต ในส ำนั ก งำนขนส่ ง จั ง หวั ด นครปฐม โดยคั ด เลื อ กกระบวนงำน จ ำนวน 4 กระบวนงำน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตใน 3 ด้ำน คือ ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ควำมเสี่ยง
กำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต ในควำมโปร่งใสของ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ รวมทั้งกำหนดมำตรกำรกิจกรรม แนวทำงใน
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในสำนักงำนขนส่งจัง หวัดนครปฐม และ
จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพต่อไป เพื่อใช้ในกำรขับ เคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐจังหวัดนครปฐม

สำนักงำนขนส่งจังหวัดนครปฐม
กุมภำพันธ์ 2565

สารบัญ
หน้า
ควำมหมำย ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระหวังควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 8 กำรจัดทำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 9 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง

1
1
2
3
4-6
7
8
8
9
10
10 - 11

-1ความหมาย
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต หมำยถึง ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือกำรรับสินบน
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้
1) ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยงข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต
2) ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
3) ด้ ำ นควำมเสี่ย งกำรทุ จ ริต ในควำมโปร่ ง ใสของกำรใช้ จ่ำ ยงบประมำณและกำรบริ ห ำรจั ดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นกำรวิเครำะห์โดยเริ่มจำกกำรระบุควำมเสี่ยงจำกกระบวนงำนต่ำงๆ อธิบำยรูปแบบพฤติกำรณ์ เหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต กำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ กับระดับควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง
และกำรกำหนดมำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำง ในกำรป้องกัน ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริตในสำนักงำนขนส่งจังหวัดนครปฐมที่มีประสิทธิภำพ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification)
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ด้ำน
 1. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต
 2. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
 3. ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ภำครัฐ

-2–
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

Unknown Factor

(ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขับรถ)
ที่มีความเสี่ยงการทุจริต
1

กำรตรวจสอบเอกสำรประกอบคำขอ
เพื่อขอรับใบอนุญำตขับรถ

- เจ้ำหน้ำที่จงใจละเลยใน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ประกอบคำขอ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตขับรถ

2

กำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยให้แก่
ผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถ

- เจ้ำหน้ำที่ทดสอบไม่
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัด
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้
ขอรับใบอนุญำตขับรถ

3

กำรดำเนินกำรทดสอบภำคทฤษฏี
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์ (Eexam)

- เจ้ำหน้ำที่ทดสอบไม่
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
เคร่งครัด เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตขับรถ

4

กำรดำเนินกำรทดสอบภำคปฏิบัติ
(กำรทดสอบขับรถ)

- เจ้ำหน้ำที่ทดสอบใช้
ดุลยพินิจมำกเกินขอบเขต
อำนำจ เอื้อให้เกิดกำร
เรียกรับผลประโยชน์จำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่

-3ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

เหลือง

1

เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ งใจละเลยในกำรตรวจสอบเอกสำร
ประกอบค ำขอ เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ข อรั บ
ใบอนุญำตขับรถ



2

เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท ดสอบสมรรถภำพไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ ห้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัดเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถ



3

เจ้ำหน้ำที่ทดสอบข้อเขียนไม่ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
เคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำต
ขับรถ



4

เจ้ำหน้ำที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจมำกเกินขอบเขต
อำนำจ เอื้อให้เกิดกำรเรียกรับผลประโยชน์จำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่

ส้ม



แดง

-4ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือ ตารางเมทริกส์ระดับ
ความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

เจ้ำหน้ำที่จงใจละเลยในกำร
ตรวจสอบเอกสำรประกอบคำขอ
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตขับรถ

2

3

4

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
3
2
1 3
2
1

2

1

2

2

1

2

เจ้ำหน้ำที่ทดสอบข้อเขียนไม่
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตขับรถ

2

1

2

เจ้ำหน้ำที่ทดสอบขับรถใช้ดุลย
พินิจมำกเกินขอบเขตอำนำจ
เอื้อให้เกิดกำรเรียกรับ
ผลประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

2

2

4

เจ้ำหน้ำที่ทดสอบสมรรถภำพไม่
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัดเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำต
ขับรถ

-5ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก
MUST
ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒

1

2

3

4

เจ้ำหน้ำที่จงใจละเลยในกำรตรวจสอบ
เอกสำรประกอบคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถ
เจ้ำหน้ำที่ทดสอบสมรรถภำพไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์อย่ำง
เคร่งครัดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตขับรถ
เจ้ำหน้ำที่ทดสอบข้อเขียนไม่ปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถ
เจ้ำหน้ำที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจมำก
เกินขอบเขตอำนำจ เอื้อให้เกิดกำรเรียก
รับผลประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

2

2

2

3

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
ค่าควรเป็น ๑

-6ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

๑

๒

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงำนกำกับ
ดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย
ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User

(1,2,3,4)

ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process
กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning& Growth

(1,2)

๓

-7ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การ
จัดการ

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน
กลาง

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง

1. เจ้ำหน้ำที่จงใจละเลยในกำรตรวจสอบ
เอกสำรประกอบคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถ

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

2. เจ้ำหน้ำที่ทดสอบสมรรถภำพไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์อย่ำง
เคร่งครัดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตขับรถ
3. เจ้ำหน้ำที่ทดสอบข้อเขียนไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถ

ดี

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

4. เจ้ำหน้ำที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจ
มำกเกินขอบเขตอำนำจ เอื้อให้เกิดกำร
เรียกรับผลประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่


ต่า

พอใช้

ค่อนข้างต่า


พอใช้

ค่อนข้างต่า



-8ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกากับดูแลในเชิงการบริหารจัดการ
กระบวนงานการออกใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์
ที่
1.

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

.

มาตรการป้องกันการทุจริต

เจ้ำหน้ำที่ทดสอบขับรถใช้ดุลยพินิจมำกเกิน 1. ผู้บังคับบัญชำกำกับให้ผู้ปฏิบัติงำน
ขอบเขตอำนำจ เอื้อให้เกิดกำรเรียกรับ
ปฏิบัติงำนภำยใต้คำสั่ง กฎ ระเบียบ ประกำศ
ผลประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
และข้อบังคับโดยถือเป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน
2. ให้คำแนะนำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจ
ลงนำมในใบทดสอบขับรถให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
โอกาส/
มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
1 ผู้บังคับบัญชำกำกับให้
เจ้ำหน้ำที่มีกำรเรียกรับ
ผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน
ผลประโยชน์จำกผู้มำขอรับ
ภำยใต้คำสั่ง กฎ ระเบียบ ใบอนุญำตขับรถ
ประกำศ และข้อบังคับโดย
ถือเป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน
ที่

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง


-9ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่ำกำรยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีแดง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๓ (สถำนะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้ำระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)
เจ้ำหน้ำที่มีกำรเรียกรับ
ผลประโยชน์จำกผู้มำขอรับ
ใบอนุญำตขับรถ

ความเห็นเพิ่มเติม

ผู้บังคับบัญชำกำกับให้ผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำนภำยใต้คำสั่ง กฎ ระเบียบ
ประกำศ และข้อบังคับโดยถือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน

- 10 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)

ที่

เขียว

เหลือง

แดง

1 เจ้ำหน้ำที่มีกำรเรียกรับ
ผลประโยชน์จำกผู้มำขอรับ
ใบอนุญำตขับรถ

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
หน่วยงำนที่ประเมิน สานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
สถานะของการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินกำร
เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง
เริ่มดำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้เหมำะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
..................................................................................................................
...................................................................................................................
มีกำรให้คำแนะนำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจลงนำมในใบทดสอบขับรถให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด........................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................

- 11 ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี

หน่วยงานที่เสนอขอ

.......................................................................................................................

วันที่เสนอขอ

……………………………………………………………...........................................……..

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

๑. ...........................................................................
๒. ...........................................................................
๓. ...........................................................................

ประเด็นความเสี่ยงหลัก

เดิม

ใหม่

