แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง/หน่วยงาน กรมการจัดหางาน .

ลงชื่อ ณฐกันต์ เกาเต๊ะ
ผู้รายงาน
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทร 0 2245 1996
.
วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๓

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 256๓
(แผนบริหารความเสีย่ งการทุจริต)
 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สาหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สาหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น
ภายใต้กากับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กากับ/กรุงเทพมหานคร)
 เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สาหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)
 เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สาหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)
ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ
๒. นายกิติคณ
ุ โตรักษา
๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

เอกสารหมายเลข ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร
กรมการจัดหางาน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การปฏิบัตริ าชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

1.ขาดการจัดทารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้
รถราชการ

จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ
ส่วนกลางรายเดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
2. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนารถ

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
3. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่

สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
4. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่

สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง

กาชับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

กากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้รถราชการให้เป็นไปตามการขออนุญาต
ใช้รถราชการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

1. กาชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์
2. จัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติสาหรับพนักงานขับรถยนต์

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
5. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความ 1. จัดทาคู่มอื /แนวปฏิบัติสาหรับพนักงานขับรถยนต์

กรณีรถราชการประสบอุบัติเหตุหรือ
สูญหาย

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวปฏิบัติสาหรับพนักงานขับรถยนต์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

1

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง
ง
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง กรมการจัดหางาน
.
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณฐกันต์ เกาเต๊ะ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ โทรศัพท์ 02 245 1996.
นางสุรภา พรหมวงศนันท์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน โทรศัพท์ 02 248 4643.
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1. ขาดการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทาง
และสถานที่ขอใช้รถราชการ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor


2. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนารถราชการไปใช้ในกิจ
ธุระส่วนตัว



3. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้
รถราชการจริง



4. การเบิกและคืนกุญแจไม่เป็นไปตามระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วยการใช้รถราชการส่วนกลางและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับ พ.ศ. 2550
5. เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงอันเป็นเท็จ อาทิเช่น
เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงโดยไม่ระบุหมายเลขทะเบียน
รถยนต์ เบิกจ่ายน้ามันเชื่อมันเชื้อเพลิงนอกเส้นทาง
ที่ไปปฏิบัติราชการ เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้กับรถ
ที่ไม่ใช่ของทางราชการ เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงผิด
ประเภทรถ เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงโดยไม่มีใบสั่ง
จ่ายน้ามัน





2
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

6. ไม่ได้จัดเก็บและบารุงรักษารถยนต์ราชการอย่าง
ถูกต้อง
7. พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร
8. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการ
ประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor




ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง
Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า
มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ
Unknown Factor ก็ได้

3
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1. ขาดการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทาง
และสถานที่ขอใช้รถราชการ
2. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนารถราชการไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว
3. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการ
จริง
4. การเบิกและคืนกุญแจไม่เป็นไปตามระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วยการใช้รถราชการส่วนกลางและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับ พ.ศ. 2550
5. เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงอันเป็นเท็จ อาทิเช่น เบิกจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิงโดยไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
เบิกจ่ายน้ามันเชื่อมันเชื้อเพลิงนอกเส้นทางที่ไปปฏิบัติ
ราชการ เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้กับรถที่ไม่ใช่ของทาง
ราชการ เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงผิดประเภทรถ เบิกจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิงโดยไม่มีใบสั่งจ่ายน้ามัน
6. ไม่ได้จัดเก็บและบารุงรักษารถยนต์ราชการอย่างถูกต้อง
7.
8.

พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร
ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการ
ประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง












ตารางที่ ๒ นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตาม
ไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

4
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk
level matrix)
ระดับความ
ระดับความ
ค่าความเสี่ยง
จาเป็นของการ รุนแรงของ
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
รวม
เฝ้าระวัง
ผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
321
321
1. ขาดการจั ดท ารายงานสรุ ปผลการตรวจสอบ
3
2
6
ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ
2. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนารถราชการไปใช้
3
3
9
ในกิจธุระส่วนตัว
3. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์
3
2
6
กับผู้ใช้รถราชการจริง
4. พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและ
3
3
9
ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
5. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณี
3
2
6
รถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
กิจกรรมหรือขั้นตอน
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
หลัก
Should
Must
1. ขาดการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
3
ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ
2. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนารถราชการไปใช้
3
ในกิจธุระส่วนตัว
3. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์
3
กับผู้ใช้รถราชการจริง
4. พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและ
3
ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
5. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณี
3
รถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย

5
ตารางที่ ๓.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

2

1. ขาดการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถ
ราชการ
2. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว



3. ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถราชการจริง







4. พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
5. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณีรถราชการประสบอุบัติเหตุหรือ
สูญหาย

3



ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คุณภาพ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง
1. ขาดการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบ พอใช้

ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ
2. ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนารถราชการ
ดี

ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
3. ใบขออนุ ญ าตใช้ร ถราชการไม่ สั มพั น ธ์กั บ พอใช้

ผู้ใช้รถราชการจริง
4. พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ พอใช้

ปฏิบัติตามกฎจราจร
5. ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณี
พอใช้

รถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย
ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

6
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง
ที่

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

1.

ขาดการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ
ผู้ใช้รถยนต์ราชการมีการนารถราชการไปใช้ใน
กิจธุระส่วนตัว
ใบขออนุญาตใช้รถราชการไม่สัมพันธ์กับผู้ใช้รถ
ราชการจริง
พนักงานขับรถขาดความระมัดระวังและไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร

จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทาง
และสถานที่ขอใช้รถราชการส่วนกลางรายเดือน

2.
3.
4.

5.

ไม่มีการรายงานและ/หรือแจ้งความกรณี
รถราชการประสบอุบัติเหตุหรือสูญหาย

กาชับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้
รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้รถราชการ
ให้เป็นไปตามการขออนุญาตใช้รถราชการ
1. กาชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ขับรถยนต์
2. จัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติสาหรับพนักงาน
ขับรถยนต์
1. จัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติสาหรับพนักงาน
ขับรถยนต์
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวปฏิบัติ
สาหรับพนักงานขับรถยนต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มคี ่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลาดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

7
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
สถานะความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกันการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

จัดทารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอ
ใช้รถราชการส่วนกลางรายเดือน
กาชับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การใช้รถราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กากับ ดูแล และตรวจสอบการใช้
รถราชการให้เป็นไปตามการขอ
อนุญาตใช้รถราชการ
1. กาชับการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานขับรถยนต์
2. จัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติสาหรับ
พนักงานขับรถยนต์
1. จัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติสาหรับ
พนักงานขับรถยนต์
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/
แนวปฏิบัติสาหรับพนักงานขับ
รถยนต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ไม่มี

2
3
4

5

เขียว เหลือง แดง







ตารางที่ ๖ ให้ รายงานสถานะของการเฝ้ าระวังการทุจริตตามแผนบริห ารความเสี่ยงในตารางที่ ๕
ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

8
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีแดง)
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(สถานะสีเหลือง)
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)
-

ความเห็นเพิ่มเติม
-

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
ที่

เขียว

เหลือง

แดง

-

-

-

9
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
หน่วยงานที่ประเมิน สานักงานเลขานุการกรม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการใช้รถราชการส่วนกลาง

สถานะของการดาเนินการ  ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน

สานักงานเลขานุการกรมได้กาชับให้หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ ดาเนินการ
จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ
ส่ว นกลางรายเดือนให้ ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด และจัดส่ งให้ หั วหน้ า
กลุ่มงานช่วยอานวยการและประสานราชการเป็นประจาทุกเดือน

การจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ สามารถ
ปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

