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ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก  โอกาสเกิดการทุจริตหรือรูปแบบการทุจริตที่มีโอกาสเกิด
มากที่สุดคือ  การรับเงินไมบันทึกบัญชี  และการทุจริตคาใชจายจากสํานักงาน  ในข้ันตอนการ
ใชจายและการเรียกเก็บเงินคาปรับจราจร  ดังนั้นผูกํากับการสถานีตํารวจควรกําหนดจุดควบคุม 
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ที่สําคัญในข้ึนตอนการปฏิบัติงาน อาทิ การแบงแยกหนาที่กันโดยชัดเจน การมอบหมายงาน
ดานการเงินใหมีผูอนุมัติมีผูสอบทาน  พรอมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามโดยเครงครัด 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
ในปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นไดทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  และเปนปญหา

ใหญของสังคมอีกปญหาหนึ่ง  สาเหตุของปญหานี้มาจากการเปลี่ยนแปลง  ทั้งสภาพเศรษฐกิจ  
สังคม  และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากย่ิงข้ึน  ปญหาของการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันเกิดจาก
คุณธรรมและจริยธรรมในองคกรนั้นๆ ลดลง  สงผลใหเกิดความไมยุติธรรม  ทําลายคุณธรรม
และจริยธรรมของสังคมในองคกร  กระทบตอการเติบโต  ขีดความสามารถในการแขงขัน
ตลอดจน  เสถียรภาพและความมั่นคง  ทําใหองคกรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนตางตื่นตัวและให
ความสําคัญในการจัดการกับปญหาเรื่องนี้ 

ในแวดวงเจาหนาที่ตํารวจไทยก็เปนอีกองคกรหนึ่งที่มีขาวบอยครั้งในเรื่องนี้  
เนื่องจากเก่ียวของกับประชาชนโดยตรง  รวมถึงงานจราจรที่บางประเทศ  เชน  ออสเตรเลีย  
สหรัฐอเมริกา  และหลายประเทศในทวีปยุโรป  อยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทองถิ่น  แต
ในแถบทวีปเอเชียโดยเฉพาะไทย  กัมพูชา  และลาว  งานจราจรยังเปนหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจ  บทบาทของตํารวจจราจรในประเทศไทย  เก่ียวของในชีวิตประจําวันของประชาชน
ตลอด 24  ชั่วโมง  แบงไดเปน  2  สถานะ  กลาวคือ  ในสถานะผูอํานวยความสะดวกดาน
การจราจรบนทองถนน  กับในสถานะผูบังคับใชกฎหมายจราจร  เปรียบไดกับหมวกสองใบที่
เจาหนาที่ตํารวจสวมไว  ซึ่งไมนาจะเกิดความแตกตางในเชิงบทบาทมากนัก  ถาไมมีเรื่องการ
กระทําความผิดตามกฎหมายจราจรที่มีบทลงโทษเขามาเก่ียวของ  กลาวคือเมื่อมีกฎหมายแลว
ยอมตองมีการบังคับใช  หากมีการฝาฝนจะตองถูกลงโทษตามที่กําหนดไว  ทั้งนี้การบังคับใช
กฎหมายการจราจรไดถูกวิพากษวิจารณในเรื่อง  การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  การเลือก
ปฏิบัติ  การทุจริตรับสินบนและการรั่วไหลของเงินคาปรับจราจรแมจะมีหลักเกณฑและข้ันตอน
กําหนดไวในเรื่องการจัดสรรเขาเปนรายไดแผนดินโดยมีสวนหนึ่งยอนกลับเปนเงินรางวัลใหแก
เจาหนาที่ที่เก่ียวของในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรดวย 
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เมื่อมีผูฝาฝนกฎหมายจราจร  เจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจตามกฎหมายในการจับกุม
ผูกระทําผิดโดยเจาหนาที่จะออกเอกสารหลักฐานใหกับผูกระทําผิด  มีชื่อเรียกโดยทั่วไปวา 
“ใบสั่ง”  แตในภาษากฎหมายคือ  "ใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี"  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 140 วรรคสาม  เมื่อประชาชนถูกจับกุม  เจาหนาที่ตํารวจจะยึดใบอนุญาตขับข่ีไป  
แลวออกใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี   ใหไวใชชั่วคราวจนกวาจะมีการชําระคาปรับ  ใบสั่ง 1 เลม  
จะมี 25 ชุด ใน 1 ชุดประกอบดวย ใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี(สีขาว) พรอมทั้งสําเนาอีก 3 ใบ  
(สีเหลือง  สีชมพู  สีฟา)   

ใบสั่งเปรียบเสมือนบันทึกการจับกุมที่เจาหนาที่ตํารวจจัดทําข้ึนในชั้นตน  หลังจากนั้น
เจาหนาที่ตํารวจจะตองนําตัวผูตองหาพรอมบันทึกการจับกุมสงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
จึงเปนอันสิ้นสุด  แตเนื่องจากคดีจราจรเปนคดีที่มีโทษเพียงเล็กนอยและลงโทษใหจายคาปรับ
เปนสวนใหญ  (ยกเวนกรณี  ขับรถโดยประมาท  เมาสุรา  ใชสารเสพติด  ชนแลวหนี  และขับ
รถแขง  จึงมีโทษจําคุก) กฎหมายอนุญาตใหตํารวจจราจรยึดใบอนุญาตขับข่ีของผูกระทําผิดไว
เพ่ือเปนประกันวาผูกระทําผิดจะไปที่โรงพักเพ่ือจายเงินคาปรับ  เมื่อออกใบรับแทนใบอนุญาต
ขับข่ีใหผูกระทําความผิดแลว  ผูกระทําผิดจะตองไปชําระคาปรับที่โรงพักภายในเวลา 7 วัน  

ใบสั่งมี 2 ชนิด (ใชแบบฟอรมเดียวกัน) คือ 

ก.  ใบสั่งกรณีพบตัวผูขับข่ี  เปนกรณีที่ผูขับข่ีซึ่งเปนผูกระทําความผิดอยูที่รถ 
ในขณะเจาหนาที่ตํารวจแจงการกระทําความผิด 

ข.  ใบสั่งกรณีไมพบตัวผูขับข่ี  บางครั้งเรียกโดยทั่วไปวา  “ใบสั่งแปะ/ใบสั่งผูก”  
เปนกรณีที่ผูขับข่ีซึ่งเปนผูกระทําผิดไมอยูที่รถ  หรืออยูในบริเวณใกลเคียงแตไมยอมปรากฏตัว  
เจาหนาที่ตํารวจจราจรจะออกใบสั่งโดยแปะหรือผูกไวที่หนากระจกรถใหเห็นชัดเจน  กรณีนี้ไม
สามารถยึดใบอนุญาตขับข่ีมาไดเนื่องจากไมพบตัวเจาของรถ  เจาหนาที่ตํารวจจะกลับไปที่
โรงพักแจงพนักงานสอบสวนใหลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน  แลวรอใหผูกระทําผิดมา
ชําระคาปรับ  หากไมมาชําระคาปรับภายใน 7 วัน กรณีทราบที่อยูก็จะออกหมายเรียกไปที่บาน  
หากไมทราบที่อยู  หรือเรียกแลวผูกระทําผิดไมมาติดตอที่โรงพัก  เจาหนาที่ตํารวจจะแจงอายัด
ใบขับข่ีไปที่กรมการขนสงทางบกหรือสํานักงานขนสงจังหวัด  เพ่ือรอใหดําเนินการในเวลาชําระ
ภาษีประจําป   
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ภาพที่ 1 กระบวนการดําเนินการภายหลังออกใบสั่งและเรียกเก็บเงินคาปรับจราจร   

(ที่มา : ข้ันตอนการบังคับใชกฎหมายและบังคับเก่ียวกับความเร็ว , กองบังคับการตํารวจจราจร, 
2551) 

ข้ันตอนขางตนเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินการเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน  
อยางไรก็ดี ในความเปนจริงยังมีปญหาตั้งแตตน  กลาวคือ  อาจมีการตกลงชําระเงินกันโดย
ไมไดออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน  การออกใบสั่งแลวแตไมไดดําเนินการใหมีการชําระเงิน  
การยักยอกเงิน  การคอรรัปชั่น  หรือดวยเหตุผลซึ่งถือเปนขอยกเวนตางๆ  ทําใหเกิดชองโหว
และการรั่วไหลในการเก็บเงินคาปรับไดโดยงาย  ทั้งนี้ในตางประเทศการเปรียบเทียบปรับโดย
ออกใบสั่งจราจร  หรือความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆ  เชน การโดยสารรถไฟแลวหลบเลี่ยงไม
จายเงินคาโดยสาร  ผูขับข่ีหรือผูโดยสารจะถูกเจาหนาที่ออกใบสั่ง (notice) มอบใหหรือสงใบสั่ง
ไปยังที่พักอาศัย  จากนั้นผูกระทําผิดมีหนาที่ที่จะตองนําใบสั่งดังกลาวไปชําระเงิน ณ ที่ทําการ
ไปรษณีย  ดวยวิธีการเชนนี้ผูออกใบสั่งกับผูเสียเงินคาปรับจึงไมมีโอกาสไดพบหนาซึ่งกันและ
กัน  (ในขณะที่กระบวนการนําสงเงินคาปรับเปนรายไดแผนดินและการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับ
เจาหนาที่ผูจับกุมมีลักษณะคลายคลึงกับประเทศไทย)  ดังนั้นในตางประเทศปญหาของการ
เลือกปฏิบัติ  หรือการทุจริตคอรัปชั่นจึงมีโอกาสเกิดข้ึนไดนอยกวา  นอกจากนี้เงินรางวัลการ
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จับกุมที่จะยอนกลับไปใหผูจับกุมนั้นจะมีสัดสวนสูงกวาของประเทศไทยมาก  แนวทางดังกลาว
จึงอาจเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใชในประเทศไทยไดตอไปในอนาคต     

 

ตารางที่ 1 ขอมูลเปรียบเทียบการออกใบสั่งจราจรกับการรายงานตัว เดือน มกราคม ถึงเดือน 
กรกฎาคม 2556  

ลําดับ ขอกลาวหา 
ออกใบสั่ง

(ใบ) 
รายงานตัว 

(ใบ) 
คิดเปน 
(รอยละ) 

1 ขับข่ีรถจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย 164,942 50,707 30.74 
2 จอดรถในที่หามจอด   164,360 45,460 27.66 
3 ใชรถไมมีอุปกรณที่กําหนด   83,744 50,632 60.46 
4 ไมแสดงใบอนุญาตขับรถ   76,695 21,246 27.70 
5 ขับรถโดยไมไดรับอนุญาต   56,902 17,429 30.63 
6 ใชรถที่มีสวนควบคุมไมครบถวน   49,327 21,810 44.22 
7 ขับรถฝาไฟแดง 44,181 14,291 32.35 
8 ไมพกใบอนุญาตขณะขับรถ 38,744 14,756 38.09 
9 ขับรถยอนศร 38,192 12,941 33.88 
10 ขับจักรยานยนตโดยทีผู่โดยสารไมสวม

หมวกนิรภัย 
37,149 14,291 38.47 

ที่มา : ศูนยขอมูลใบสั่งกองบังคับการตํารวจจราจร (บก.จร.) 10 อันดับขอหาจราจรที่คนชอบ
เบ้ียว , 19 มีนาคม 2557       

 
สถิติการกระทําผิดสูงสุด 10 อันดับแรก  ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน มกราคม 

ถึง เดือน กรกฎาคม 2556 จากสถิติดังกลาวถัวเฉลี่ยรอยละ 36.39 หมายความวาผูกระทํา
ความผิด 100 คน จะไปรายงานตัวเพ่ือชําระคาปรับเพียง 37 คน เทานั้น  กลาวไดวามีผูขับข่ีรถ
จํานวนมากที่ถูกออกใบสั่งแลวเพิกเฉยตอการไปจายคาปรับใหถูกตอง  สงผลใหการออกใบสั่ง
เสียเปลา  ขณะเดียวกันก็อาจพิจารณาไดวามีสาเหตุจากเจาหนาที่ตํารวจปลอยปละละเลย  มิได
ออกหมายเรียกซ้ําหรือไมมีการสงขอมูลไปที่กรมการขนสงทางบกเพ่ืออายัดทะเบียนรถอยาง
จริงจังทั้งๆ ที่มีอํานาจกระทําได  สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะระบบคอมพิวเตอรยังไมรองรับ หรือ
เปนเพราะเหตุผลบางประการอันเปนชองโหวและการรั่วไหลในกระบวนการเรียกเก็บเงินคาปรับ
จราจรนั่นเอง 
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จากปญหาที่กลาวขางตน  ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  ซึ่งมิไดหมายความวาองคกรแหงนี้จะเก่ียวโยง
กับการกระทําทุจริตคอรรัปชั่นในเรื่องนี้ทั้งหมด  แตเห็นวามีประเด็นที่นาสนใจอีกทั้งเนื่องจากมี
ความเก่ียวของกับเงินที่จะตองนําเขาเปนรายไดของรัฐ  การรั่วไหลในกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจรไมสมควรเกิดข้ึนรวมทั้งจุดออนในการควบคุมอาจสงผลเสียหายตอภาพลักษณ
องคกรที่ดี  ผูศึกษาจึงหวังเปนอยางย่ิงวา  ผลการศึกษาคนควานี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐาน  เพ่ือ
ปรับปรุงแผนงาน  โครงการ  ตลอดจนวิธีแกปญหาการทํางานอ่ืนๆ  สําหรับผูที่เก่ียวของใน
กระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  เพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริตและชวยใหเกิดกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.  เพ่ือวิเคราะหจุดออนและประเมินปจจัยเสี่ยงดานการทุจริต  ในกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจร  โดยใชกรณีศึกษาของสถานีตํารวจภูธรขนาดเล็ก 

2.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับเงินคาปรับจราจรอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาคนควาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจรครั้ง
นี้  จํากัดขอบเขตเพียงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในโรงพักขนาดเล็กแหงหนึ่งเทานั้น
และเนนเรื่องกระบวนการรับเงินคาปรับจราจรแตเพียงเรื่องเดียว  โดยนําเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงในเรื่องการทุจริต  หรือ Fraud Risk Assessment Tool (FRA Tool) ของสมาคมตอตาน
การทุจริตสากล (ACFE) มาทําการประเมินแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 การประเมินสภาพแวดลอมการควบคุมภายในขององคกร ที่มีผลทําให
เกิดโอกาสการกระทําทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร   

สวนที่ 2 การรวบรวมวิธีการทุจริต  ในกิจกรรมหรือรูปแบบตางๆ  ที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการรับเงินคาปรับจราจร   

การศึกษาขอมูลโดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 41 คน จากประชากรทั้งสิ้นในสถานี
ตํารวจขนาดเล็ก 1 แหง จํานวน 56 คน ใหตอบแบบประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต 
(Fraud Risk Assessment Tool : FRA Tool) ตามแนวทางของสมาคมตอตานการทุจริตสากล 
(ACFE) 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.  องคกรใชเปนแนวทางการวางระบบการควบคุมภายในและการวางแผนการดูแล
ปองกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 

2.  องคกรในรูปแบบเดียวกันใชเปนขอเสนอแนะในการศึกษาเก่ียวกับการทุจริตใน
กระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 



  

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ในการศึกษาประเมินความเสี่ยง เรื่อง การทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  
ผูศึกษาไดจัดทําเปนกรณีศึกษาโดยใชสถานีตํารวจภูธรขนาดเล็กเปนแหลงขอมูล  และไดศึกษา
คนควาจากเอกสารดานแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1.  แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับการทุจริต 
2.  งานการรับเงินคาปรับจราจร 
3.  เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต 
4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับการทุจริต 
 

การทุจริตมีโอกาสเกิดข้ึนไดทุกเมื่อ  ไมวาองคกรนั้นจะมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เพียงใด  อยางไรก็ตามผูบริหารองคกรเปนผูรับผิดชอบในการปองกันและคนหาการกระทํา
ทุจริต  โดยมีผูตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุม  เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดการทุจริตตลอดจนเสนอแนะให
ระมัดระวังรับรูถึงสัญญาณเตือนภัยหรือขอบงชี้ที่ชวยแจงเหตุเมื่อเกิดการทุจริต  ดังนั้นการ
เรียนรู  และเขาใจถึงทฤษฎีการทุจริตจะชวยใหเขาใจที่มาและสามารถตรวจสอบการทุจริตไดดี
ย่ิงข้ึน   

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1)  “ ทุจริต “ หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน”  

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542  (มาตรา 4) “ ทุจริตตอหนาที่ ”  หมายความวา  “ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยาง
ใดในตําแหนงหรือหนาที่หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น  หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือ
หนาที่  ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 
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“การทุจริต”  ในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ให
ความหมายวา  “การประพฤติชั่ว  คดโกง  ไมซื่อตรงและเปนสิ่งที่ทุกๆ  คนไมอยากใหเกิดกับ
องคกรของตน   คนใกลชิดหรือของเก่ียว  การตรวจสอบทุจริตหรือปองกันการทุจริตนั้นมีการ
ปฏิบัติหรือแนวทางตั้งแตสมัยอียิปต  ซึ่งเปนพันๆ ปมาแลว  โดยมีการกอสรางพีระมิด  เพ่ือ
ปองกันการเขาถึงทรัพยสินของกษัตริย”   

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศสหรัฐอเมริกา(The Institute of Internal 
Auditors หรือ IIA) กลาววาการทุจริต (Fraud) และการกระทําที่ผิดกฎหมายใดๆ เชน  ฉอฉล  
หลอกลวง  ปกปดหรือละเมิด  เหลานี้เปนการกระทําที่เกิดข้ึนโดยปราศจากการขมขู  บังคับ
หรือมีเหตุผลบีบบังคับจากผูอ่ืน (จงใจหรือตั้งใจหรือมีเจตนา)  การทุจริต  คือ  การกระทําของ
บุคคลธรรมดา  หรือองคกรเพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยสิน  เงินทองหรือบริการ  หรือเพ่ือไมตอง
จายเงินหรือคาตอบแทนใดๆ  หรือเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนตนหรือทางธุรกิจอ่ืน   

มาตรฐานการสอบบัญชีของสหพันธนักบัญชีระหวางประเทศ  รหัส 240 เรื่องการ
ทุจริตและขอผิดพลาด ไดกลาววาการทุจริต  หมายถึง  การกระทําโดยจงใจ  หรือเจตนาโดย
บุคคลเดียวหรือหลายคน  ซึ่งอาจเปนผูบริหาร  พนักงาน  หรือบุคคลอ่ืนอันมีผลทําใหงบ
การเงินแสดงขอมูลไมถูกตอง ไดแก 

1.  การตกแตง การปลอม หรือการเปลี่ยนแปลงบันทึกหรือเอกสาร 

2.  การใชทรัพยสินของกิจการในทางที่ผิด หรือการยักยอกสินทรัพยของกิจการ 

3.  การปกปดรายการ หรือละเวนการบันทึกรายการในบันทึกหรือเอกสาร 

4.  การบันทึกรายการที่ไมเกิดข้ึนจริง 

5.  การใชนโยบายทางบัญชีอยางไมถูกตอง 

โดยสรุป “การทุจริต” หมายถึง  การกระทําโดยตนเอง  หรือรวมมือกับบุคคลอ่ืน  
เพ่ือใหไดรับทรัพยสินผลประโยชนหรือบริการอ่ืนใดโดยวิธีฉอโกง  ปดบังขอเท็จจริง  หรือโดย
วิธีการอันมิชอบดวยกฎระเบียบขอบังคับขององคกร  การทุจริตเปนผลที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการ
กระทําของบุคคลที่อาจเกิดข้ึนไดเสมอ  และย่ิงมีโอกาสเกิดมากข้ึน  หากองคกรไมมีความ
เขมแข็งในดานการปองกันและคนหาการทุจริตนั้น 

ทฤษฏีสามเหลี่ยมของการทุจริต โดย Donald R Crassey ป 1970  กลาววาการ
กระทําการทุจริตนั้นเกิดจากองคประกอบ 3 ประการ โดยทั้ง 3 ประการจะตองเกิดข้ึนพรอมกัน
ทั้งหมดจึงจะถือวาเกิดการทุจริตข้ึน  โดยมีชื่อเรียกวา สามเหลี่ยมทุจริต (Fraud Triangle) ใน
องคกรประกอบ ดังนี้ 
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1.  แรงกดดัน (Pressure) เปนสิ่งที่ทุกคนคงบอกวาเปนเรื่องปกติในการทําทุจริต
เพราะการทําทุจริตนั้นไมไดยึดแนวทางเพียงตัวเงิน แตอาจจะมาจากความอยาก ความโลภ  
รวมถึงความทุกขที่อาจทําใหเกิดแรงกดดันจนกระทําการทุจริตเพ่ือแกแคนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือองคกรใดก็ได  แรงกดดันอาจเกิดข้ึน เชน  ฐานะทางบาน  มีเหตุตองใชเงินดวนหรือความ
เสียใจ  เปนตน 

2.  การหาเหตุผลเขาขางตัวเอง (Rationalization) บางคนอาจบอกวามันคือ  
ขออางของการที่จะทําการทุจริตก็ได โดยทุกๆ คนบนโลกไมมีใครที่อยากเกิดมาแลวเปนคนคด
โกงหรือตองแยงชิงสิ่งของของคนอ่ืน  ซึ่งก็เพ่ือปกปองความรูสึกผิดของตัวเองในการกระทําการ
ที่เปนการทุจริตและพยายามบอกวาสิ่งเหลานั้นจําเปนหรือรับไดในสังคม  เชน  เอาเงินไปชวย
ญาติพ่ีนองที่ปวย  การเอาเงินไปแลวจะเอาเงินมาคืนที่เอาไป  เปนตน 

3.  โอกาส (Opportunity) คือ จุดที่ทุกคนและทุกองคกรควรคํานึงถึงเพราะการที่
องคกรมีโอกาสหรือเปดโอกาสในการทําทุจริต  ก็จะแปลงายๆ วาองคกรมีการควบคุมภายใน
หรือการตรวจสอบภายในที่ออนแอหรือเปนจุดออน  ซึ่งผูบริหารทุกคนควรคํานึงและตระหนักใน
จุดนี้เปนอยางมากเพราะแรงกดดันและการหาเหตุผลเขาขางตัวเองเปนการเกิดจากตัวบุคคล  
ซึ่งองคกรควบคุมไดยากกวาการควบคุมโอกาสซึ่งโอกาสก็มี  เชน  ทิ้งเงินสดไวจํานวนมาก  
ปลอยใหทําภาระงานหลายงานในบุคคลเดียว  เปนตน 

การที่จะเกิดการทุจริตข้ึนนั้น  ตามหลักทฤษฎีแลวจะตองครบทั้ง  3  องคประกอบที่
กลาว แตโดยปกติแลว  การทุจริตจะทําไดจริงหรือไมนั้น  3  องคประกอบดังกลาวไมใชเครื่อง
ประกันความสําเร็จของการทุจริตที่จะลุลวงหรือไมถูกจับหรือตรวจสอบ  แตสิ่งที่จะทําใหการ
กระทําทุจริตประสบผลสําเร็จ  โดยทฤษฎีนั้นเรียกวาสมการทุจริต (Fraud Formula) โดยมี
หลักการวาผูกระทําผิดจะสามารถประสบความสําเร็จลุลวงไดตองประกอบดวย 4 ปจจัย คือ 

1.  เปาหมาย (Target) หมายถึง  จุดมุงหมายหรือสิ่งที่ตองการหรืออยากได  การ
กระทําของผูกระทําการทุจริตนั้นจะไมทําโดยไรจุดหมาย  ซึ่งจุดหมายนั้นจะเปนทรัพยสินหรือ
ขอมูลบางอยาง  เปาหมายที่เปนที่หมายปองของผูกระทําการทุจริตอาจเปนเปาหมายที่ใหญ
หรือเล็กก็ได 

2.  แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง เหตุผลหรือแรงกระทําที่กระตุนใหผูทําการทุจริต
อยากจะทําการทุจริตหรือมีแรงที่จะทําสิ่งนั้น  เพ่ือใหไดมายังเปาหมายที่ผูกระทําการทุจริตตั้ง
เอาไว  โดยแรงจูงใจจะแรงกลาเพียงใดข้ึนอยูกับตัวบุคคล  ย่ิงทําใหมีแรงจูงใจแบบกัดไมปลอย
แลวการกระทําการทุจริตมักจะดูรุนแรงและนากลัวตามไปดวย 

3.  โอกาส (Opportunity) หมายถึง  โอกาสในการกระทําการทุจริตหรือการเขาถึง
ทรัพยสินที่เปนเปาหมายนั้น  โอกาสในที่นี้คือสิ่งที่จับตองไมไดและการหาโอกาสเหลานี้ก็ยากที่
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จะระบุโดยรวม  แตสามารถเจาะจงเปนกรณีๆ ไปได  เชน  ในกรณีที่โจรจะบุกเขาไปขโมย
ทรัพยสิน  โอกาสก็คือเวลาที่ไมมีคนอาศัยอยูหรือเฝาอยู เปนตน 

4.  การเขาถึง (Access) หมายถึง  การที่ผูทําทุจริตเขาถึงทรัพยสินหรือสิ่งที่เปน
เปาหมายการเขาถึง  เปนการเขาถึงทางกายภาพ  เชน กุญแจประตูนิรภัยหรือ Keycard ที่
สามารถเขาไปหาทรัพยสินได  หรือแมแตอุปกรณที่ชวยใหเขาถึงทรัพยสินที่ตองการได 

เจริญ เจษฏาวัลย ( 2550 : 83 – 95 ) กลาวถึงเรื่องการทุจริตวาสัญญาณบอกเหตุที่
อาจเกิดทุจริตโดยพนักงานภายในองคกรพบไดในกรณีตางๆ อาทิ การมอบความไววางใจใน
ตําแหนงการเงินมากเกินไป  ละเลยการควบคุมที่สําคัญคือ  การหามมิใหบุคคลคนเดียวทํางาน
ตั้งแตตนจนจบในตําแหนงงานที่เก่ียวของกับการเงินที่สําคัญ  ความไมซื่อสัตยของผูบริหาร  
หรือการครอบงําโดยผูบริหารมากเกินไป (Management Fraud) เปนเรื่องที่พิสูจนอาการทุจริต
ไดยาก  เพราะเปนการกระทําโดยมีมันสมองที่ฉลาดและมีอํานาจอยูในมือ  การปลอยให Key 
Employee คนใดนั่งอยูในตําแหนงนั้นนานเกินไป  การมีพนักงานระดับหัวหนางานทํางาน
สําคัญของสายงานในสายงานหนึ่งนานๆ  โดยไมมีการบังคับใหลาหยุดพักผอนหรือใหมีการ
โยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงานเปนระยะอยางตอเนื่อง  ไมมีการตรวจสอบการปฏิบัติของ
เจาหนาที่บริหาร  ทั้งนี้การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ยอมมีความผิดพลาดหรืออาจปฏิบัติผิด
ระเบียบหรืออาจทุจริต  เมื่อใดไมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับบริหาร  
หรือละเลยไมเคยทําการตรวจสอบการอนุมัติรายการของผูบริหารและไมเคยทักทวงหรือทวงติง  
การขาดระบบปองกันทรัพยสินในรูปแบบการยักยอก  การลักขโมยทรัพยสินที่งายตอการถูก
ทุจริต  เชน  เงินสด ตั๋วเงิน  อุปกรณเครื่องมือ  การไมมีระบบปองกันการสูญหาย  การปลอย
ปละละเลย  การมีความสัมพันธกับลูกคามากเกินไป  การติดตอประสานกับลูกคาหรือผูขาย
อยางใกลชิด  โดยเฉพาะเจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดจางมีความสัมพันธมากผิดปกติวิสัยจนเกินไป  
ฝายบริหารไมมีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริต  เมื่อเกิดการทุจริตข้ึนในองคกรแลวยังไม
มีการประกาศนโยบายตอตานการทุจริตการออกกฎระเบียบ  หรือบทลงโทษที่เขมงวด  
พนักงานมีอัตราการเขาออกสูงมาก  การมีพนักงานในตําแหนงที่สําคัญๆ  ออกจากงาน
เนื่องจากการถูกไลออก  ปลดออก การไมบันทึกประวัติของพนักงานที่ตองโทษ  พนักงานที่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยไมซื่อสัตยสุจริตหรือยักยอกทรัพยสินเล็กๆนอยๆ  แตไมมีการบันทึก   
ประวัติไว  ไมมีการวัดผลงานอยางเปนรูปธรรม  การไมมีกฎขอบังคับใหมีการชดเชยคาเสียหาย  
การสูญหายของเงินสดพิสูจนไดคอนขางยากหากเกิดการสูญหายบอยๆ  โดยไมมีการกําหนดให
ตองชดใชแลว  จะมีโอกาสใหอัตราการสูญหายเพ่ิมมากข้ึน  ขาดการใหความสนใจใน
รายละเอียด  ผูบริหารปลอยปละละเลยถือวาเปนเรื่องไมสําคัญ  ก็อาจเปนสัญญาณบอกเหตุได
วาการทุจริตมีโอกาสเกิดข้ึน 
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สัญญาณบอกเหตุทุจริตที่เกิดข้ึนโดยพนักงานในลักษณะตางๆ  ดังกลาวนั้น อาจ
สังเกตไดเมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมเหลานี้ เชน มีหนี้สินมากหรือทําธุรกิจสวนตัว
ขาดทุน  มีรายไดไมพอจาย  ชอบลงทุนในตลาดหุนมากเกินตัว  ชอบเที่ยวกลางคืน  เปนผีการ
พนัน  มีปญหาครอบครัว  มีอคติตองานในหนาที่  มีความเก็บกดสูง  และเปนคนฟุมเฟอย
ทะเยอทะยานเกินตัว 

การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) หลักการที่สําคัญ
ของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต (ศิวะรักษ  พินิจารมณ , 2553:สไลด) มีดังนี้ 

1.  การกํากับดูแลเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Governance) คณะกรรมการ
บริหารขององคกรตองดําเนินการใหมั่นใจวา  ผูบริหารมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องทุจริตที่มี
ประสิทธิผลมีวิธีการเชิงรุกในการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  ผูบริหารมีการออกแบบสราง
กลไกการบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลใหคณะกรรมการทราบเปนระยะ  ซึ่งพนักงาน
จะตองเขาใจสัญญาณเตือน (Red Flag) และรายงานทันทีเมื่อพบสิ่งบอกเหตุวาจะเกิดการทุจริต 

2.  การประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริต (Fraud Risk Assessment-FRA) ถือเปน
สวนหนึ่งที่พัฒนามาจากการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร 
(Enterprise Risk Management) ของโคโซ (COSO) ทุกคนในองคกรถือวาเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินการทุจริต  โดยใชหลักการระดมความคิดเห็นรวมกันเพ่ือหาขอบงชี้การทุจริต  เนน
ที่สาระสําคัญและโอกาสที่จะเกิดข้ึน 

3.  การปองกันการทุจริต (Fraud Prevention-FP) การพิจารณาความเสี่ยงและหา
วิธีปองกันผานระบบควบคุมภายในเพ่ือปองกันไมใหเกิดข้ึน  อบรมพนักงานในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตอยางตอเนื่อง  การสงสัญญาณวามีการติดตามปญหาที่เกิดข้ึน  การ
ทบทวนรายการที่เก่ียวโยงกันอยางละเอียด 

4.  การตรวจพบการทุจริต (Fraud Detection-FD) การตรวจพบทุจริตภายใน
องคกรมักจะมาจากการใหขอมูลของพนักงาน (Whistleblower) เพราะเปนชองทางหนึ่งของการ
ติดตอสื่อสารที่สําคัญ  และองคกรจะตองรักษาความลับปกปดผูใหขอมูล  ติดตามผลที่เกิดข้ึน
อยางใกลชิด  หาวิธีการควบคุมในการบงชี้กระบวนงานที่ใชในการคนหาการทุจริต  และนํา
ขอมูลมาใชเพ่ือการวิเคราะหการทุจริตอยางตอเนื่อง   

5.  การสอบสวนการทุจริตและการแกไข (Fraud Investigation & Correction) เพ่ือ
สนับสนุนการปองกันและการแกไขปญหา  การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่สืบสวน        
การเปดเผยขอมูล  วิธีการแกไขปญหาที่พบ  และมีการวัดผลอยางเปนรูปธรรม  การสืบสวน
ขอเท็จจริงนั้นจะตองพิสูจนใหไดวาขอกลาวหานั้นมีมูลความจริง  ผูสืบสวนการทุจริตจะตองมี
คุณสมบัติที่เพียงพอและตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ  ที่ใชในการวางแผนการสืบสวนสอบสวน 
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งานการรับเงินคาปรับจราจรและผูเก่ียวของ 
 

สถานีตํารวจขนาดเล็กที่นํามาเปนกรณีศึกษามีโครงสรางองคกร ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โครงสรางองคกร 

มีจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 56 คน  ในจํานวนนี้มีผูที่เก่ียวของกับกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจร  สรุปในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผูที่เก่ียวของกับกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 

ตําแหนง หนาท่ี 

ลูกจางประจําหรืออาสาจราจร 1.ใหความชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการปฏิบัติหนาที ่
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

ผูบังคับหมู 1. จับกุม เมื่อพบผูกระทําผิด  
2. ออกใบสั่งและยึดใบอนุญาตขับข่ีไว   
3. นําตัวผูกระทําผิดสงพนักงานสอบสวน 
4. อํานวยการดานการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร 

รองสารวัตร 
และพนักงานสอบสวน 

1. จับกุม เมื่อพบผูกระทําผิด 
2. อํานวยการดานการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร 
3. จัดทําสถิติผลการจับกุมความผิดจราจรและการเสียคาปรับ  
4. ใชดุลยพินิจวากลาวตักเตือนหรือดําเนินการจับกุม 
5. การจัดเก็บใบอนุญาตขับข่ีไวอยางเปนระบบ 

สารวัตรและพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ   1. จับกุม เมื่อเจาหนาที่ตํารวจพบการกระทําผิด 
2.ใชดุลยพินิจวากลาวตักเตือนหรือดําเนินการจับกุม 
3. นําวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ มาใชในงานจราจร 
4. การฟองศาล ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทียบปรับได   

รองผูกํากับการและพนักงานสอบสวน
ผูชํานาญการพิเศษ   

1. งานวางแผนจัดและควบคุมการจราจร 
2. กําหนดการใชมาตรการเสริม  เพื่อเปนวิธีการที่ใหผูกระทําผิดไดรับโทษ
และไมกระทําผิดซํ้าอีก 
3. งานควบคุมดูแลงานจราจร 
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งานจราจร (Traffic) เริ่มมีข้ึนครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2474  โดยกรมตํารวจ
ไดเสนอรางพระราชบัญญัติจราจรทางบกตอกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอใหออกเปนกฎหมายใช
บังคับประชาชนโดยมี พ.ต.อ.ซี.บี.ฟอลเล็ต เปนผูราง พ.ร.บ.จราจรทางบกข้ึนโดยอาศัยหลัก
กฎหมายจราจรของประเทศอังกฤษมาดัดแปลงใหเขากับสภาพของประเทศไทยและไดผานการ  
พิจารณาจาก  สภาผูแทนราษฎรใหใชเปนกฎหมายไดเมื่อ พ.ศ.2477 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ไดมอบหมายใหตํารวจจราจรประจําสถานีตํารวจแตละแหงปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบงานจราจร 
ในเขตพ้ืนที่ 

กฎจราจร  คือ  สวนหนึ่งของกฎหมายจราจรซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบังคับ
ควบคุมการจราจรใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีความเปนระเบียบ  กฎหมายจราจรที่ใช
เปนหลักในปจจุบันคือ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2552  องคประกอบของกฎหมายจราจร มี 6 
เรื่องดังนี้ 

1.  ตัวบทกฎหมาย  ซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูใชรถและใชถนนซึ่งตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

2.  ผูปฏิบัติตามกฎหมาย ไดแก คนขับรถทุกชนิด (รวมถึงคนนั่งหรือซอนรถดวย) คน
ที่ตองใชถนน (เดินเทาขามถนน จูง ข่ี หรือไลตอนสัตว) 

3.  ผูบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย ไดแก เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ 
พนักงานสอบสวน ฯลฯ 

4.  เครื่องมือในการใชบังคับ ไดแก เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจร ฯลฯ  
5.  เครื่องมือในการจับกุม  ไดแก  เครื่องจับความเร็ว  เครื่องตรวจแอลกอฮอลเครื่อง

ตรวจวัดควัน  เครื่องตรวจวัดเสียง  เครื่องตรวจวัดฟลมกรองแสง ฯลฯ 
6.  วิธีการบังคับหรือการลงโทษ  ไดแก  การวากลาวตักเตือน  การเปรียบเทียบปรับ

การลงโทษจําคุก  การพักใชใบอนุญาตขับรถ  การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 
 

พนักงานเจาหนาที่  คือ  ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรจะตองเปนผูที่ไดรับ
การแตงตั้งตามคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย  (ปจจุบันเปนคําสั่ง ที่ 387/2541 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2541) และมีอํานาจหนาที่ตามที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ มาตรา 19, มาตรา 114, 
มาตรา 133, มาตรา 138, มาตรา 139, มาตรา 142, มาตรา 143, มาตรา 143 ทวิ  และ มาตรา 
144  กําหนดใหอํานาจไว พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานจราจร มีอํานาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และมีอํานาจวากลาวตักเตือนไดตามมาตรา 140 แหง 
พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ   
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เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Assessment Tool) 

สมาคมตอตานการทุจริตสากล (Association of Certificated Fraud Examiners – 
ACFE) เปนองคกรสากลกอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1988 โดยความรวมมือกันของสมาคมผูสอบบัญชี
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified Public Accountants -AICPA) กับ
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors : IIA) 
มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดหลักการและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต  
สําหรับใชเปนเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่มีอยูในองคกร  ทําการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงนั้น  การประเมินบุคคลหรือหนวยงานที่อาจจะมีการกระทําทุจริต  และระบุ
วิธีการที่ใชในการทุจริต  การกําหนด  การสรางความสัมพันธระหวางการตรวจพบ  และการ
ปองกันการทุจริตใหเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยูวามีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม  การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดจากการควบคุมที่มีอยูไมเพียงพอ  การ
ตอบสนองตอความเสี่ยงที่ยอมรับไดนั้นเขมงวดและชัดเจนหรือไม 

ACFEจัดทําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต  (Fraud Risk 
Assessment Tool) ข้ึนมาโดยวัตถุประสงคของการใชเครื่องมือประเมินความเสี่ยงนี้  เพ่ือ
ตองการบงข้ีความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบันตลอดจนประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
นั้น  รวมถึงการประเมินบุคคลหรือหนวยงานที่อาจมีการทําทุจริต  และระบุวิธีการที่ใชในการ
ทุจริต  การกําหนด  การสรางความสัมพันธระหวางการตรวจพบ  และการปองกันการทุจริตให
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยู  วามีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดจากการควบคุมที่มีอยูไมเพียงพอ  การตอบสนองความเสี่ยง
ที่ยอมรับไดนั้นเข็มงวดและชัดเจนหรือไม 

รูปแบบเครื่องมือที่ ACFE กําหนดข้ึนที่ใชในการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต  
หรือ  Fraud Risk Assessment Tool (FRA Tool)  มีจํานวน 15 องคประกอบ  ดังนี้  

สวนที่ 1  สภาพแวดลอมของระบบควบคุมภายใน มี 3 องคประกอบ  
องคประกอบที่  1  การประเมินพนักงาน 
องคประกอบที่  2  การประเมินผูบริหารและพนักงานสําคัญ (Key Employee) 
องคประกอบที่  3  การควบคุมทางกายภาพเพ่ือปองกันทรัพยสินรั่วไหล 

(Physical Control) 
สวนที่ 2  ประเภทหรือกิจกรรม ของการทุจริตที่สงสัยจะเกิดข้ึน  จะประเมินความ

เสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ มี 12 องคประกอบ  
 องคประกอบที่  1  รูปแบบการขโมยเงินสดกอนการบันทึกบัญช ี
 องคประกอบที่  2  รูปแบบการขโมยเงินสดหลงัการบันทึกบัญช ี
 องคประกอบที่  3  รูปแบบการปลอมแปลงเช็ค 
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 องคประกอบที่  4  รูปแบบการขโมยเงินสดจากเครื่องเก็บเงินสด 
 องคประกอบที่  5  รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน 
 องคประกอบที่  6  รูปแบบเงินเดือน 
 องคประกอบที่  7  รูปแบบคาใชจาย 
 องคประกอบที่  8  การขโมยสินคาคงคลังและอุปกรณ 
 องคประกอบที ่ 9  การละเมิดสทิธิทางปญญา 
 องคประกอบที่  10  การคอรรัปชั่น 
 องคประกอบที่  11  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 องคประกอบที ่ 12  การตกแตงรายการทางการเงิน 

อยางมากหากมีการปรับปรุงคําถามใหมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมขององคกร
นั้นๆ  กลาวคือ  ตองพิจารณาน้ําหนัก (Weight) ในการกําหนดรอยละของการประเมินให
เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารงานของผูบริหารในขณะนั้น  พิจารณาถึงวิธีการสุมตัวอยางหรือ
การกําหนดขอบเขตใหมีความเหมาะสมและคุมคา  การประเมินควรพิจารณาปรับปรุงให
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยูในองคกร  และในทุกพ้ืนที่ฉะนั้นจึงไมควรเลือกเฉพาะพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง  เพราะเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอ่ืนในองคกรอาจสังเกตเห็นความออนแอระบบการ
ควบคุมหรือสิ่งบอกเหตุนั้นได  ถากลุมตัวอยางที่ใชประเมินมีขนาดใหญ  จะทําใหการประเมินมี
ความนาเชื่อถือมากข้ึนตามไปดวย 
     
งานวิจัยที่เก่ียวของ       

อัมพร  วัฒนสุโพธิ์ (2553) ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง  การประยุกตการประเมินความเสี่ยง
ในเรื่องการทุจริต  กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมครัวการบิน ทําการศึกษาแนวทางการ
ประยุกตใชการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริตตามแนวของสมาคมตอตานการทุจริตสากล
(Association of Certificated Fraud Examiners – ACFE)  โดยใชเครื่องมือการประเมินความ
เสี่ยง (Fraud Risk Assessment Tool) ในการประเมินความเสี่ยงในดานสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมภายในของบริษัท อุตสาหกรรมครัวการบิน  และเพ่ือใชเปนแนวทางการตรวจสอบการ
ควบคุมและการปองกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่  
ที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อและเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน   ผลการศึกษาพบวาระบบการ
ควบคุมภายใน  ดานสภาพแวดลอมการควบคุมมีจุดออนและความเสี่ยงตอโอกาสเกิดการทุจริต  
ในระดับผูบริหารและพนักงานสําคัญมากที่สุด  จากปจจัยเสี่ยง 5 อันดับแรก คือ ความขัดแยง
ทางผลประโยชน  การละเมิดสิทธิทางปญญา  รูปแบบการลักขโมยเงินสดหลังการบันทึกบัญชี  
การคอรรัปชั่น  และรูปแบบการขโมยเงินสดจากเครื่องเก็บเงินสด  สําหรับขอเสนอแนะที่สําคัญ
เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาไดแนะนําวาผูบริหารระดับสูงควรจัดทําเปนนโยบายโดยเนน
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หลักความประพฤติ  หลักจรรยาบรรณหรือนโยบายการทุจริตอยางเปนรูปแบบและสื่อสารให
พนักงานในองคกรทราบ  นอกจากนี้  ผูตรวจสอบภายในควรประเมินประสิทธิผลของการ
ออกแบบและการทํางานของการควบคุมภายในที่เก่ียวกับการทุจริต  ทําใหมั่นใจวาแผนการ
ตรวจสอบ  และโครงการตางๆ  ระบุถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู  และรวมถึงการตรวจสอบทุจริต
ดวย  ประเมินการออกแบบเครื่องมือในการควบคุมการทุจริต  หรือการประพฤติมิชอบเก่ียวกับ
ทรัพยสิน  และสอบทานการเปลี่ยนแปลงในขอกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  หรือระบบการ
ปฏิบัติงาน  และผลกระทบตอการควบคุม 

กาญจนา  เชรษฐศิริ (2556) ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงในเรื่อง
กระบวนการบริหารสินคาคงเหลือ กรณีศึกษา บริษัท XYZ จํากัด ทําการศึกษาการประเมิน
ความเสี่ยงเรื่องทุจริต  ตามแนวของสมาคมตอตานการทุจริตสากล(Association of Certificated 
Fraud Examiners – ACFE) โดยใชเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง (Fraud Risk Assessment 
Tool) ในการประเมินความเสี่ยง  ในดานสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในจากกรณีศึกษา
ของบริษัท XYZ จํากัด  เพ่ือใชเปนแนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการปองกันการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน  โดยรวมรวมขอมูลความคิดเห็นของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับกระบวนการ
บริหารสินคาคงเหลือ  ผลการศึกษาพบวา  การประเมินสภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน  
มีปจจัยเสี่ยงในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงานหลักมากที่สุด  สวนดานกิจกรรมหรือรูปแบบของ
การทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  อยูในกระบวนการบริหารสินคาคงเหลือโดยเกิดจากปจจัยเสี่ยง 2 
อันดับแรก  คือ  รูปแบบความขัดแยงทางผลประโยชน  และรูปแบบการขโมยทรัพยสินกอนการ
บันทึกบัญชี  สําหรับขอเสนอแนะที่สําคัญเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาไดเสนอให  ผูบริหาร
ระดับสูงจัดทําเปนนโยบายโดยเนนหลักความประพฤติ  หลักจรรยาบรรณหรือนโยบายการ
ทุจริตอยางเปนรูปธรรมและสื่อสารใหพนักงานในองคกรทราบ  นอกจากนี้  ผูตรวจสอบภายใน
ควรประเมินการควบคุมภายในที่เก่ียวกับการทุจริต  โดยพิจารณาถึงองคประกอบของการ
ควบคุมตามแนวทางการปองกันการทุจริตภายใตกรอบปฏิบัติการควบคุมของ COSO เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในอันจะชวยควบคุมการทุจริตใหอยูในระดับที่องคกร
จะพึงรับได  และจัดทําแนวทางตรวจสอบการทุจริตเพ่ือใหมั่นใจวาแผนการตรวจสอบไดระบุถึง
ความเสี่ยงที่เหลืออยู  การสอบทานการประพฤติมิชอบเก่ียวกับทรัพยสิน  การสอบทานการ
เปลี่ยนแปลงในขอกฎหมายระเบียบขอบังคับ  ระบบการปฏิบัติงาน  และผลกระทบตอการ
ควบคุม 

พันตํารวจตรี เชาว  ผอมนะ (2548) ไดจัดทําการศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคใต เรื่อง 
ยุทธศาสตรการบังคับใชกฎหมายในการกระทําความผิดกฎจราจร  พบวา  กระบวนการบังคับ
ใชกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดกฎจราจรในจังหวัดเปาหมาย มี 5 ข้ันตอน คือ  
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1.  การจับกุม  เมื่อเจาหนาที่ตํารวจพบการกระทําผิด อาจใชดุลยพินิจวากลาว
ตักเตือนหรือดําเนินการจับกุม  หากจับกุมก็จะออกใบสั่งและยึดใบอนุญาตขับข่ีไว  หรือนําตัว
ผูกระทําผิดสงพนักงานสอบสวน  

2.  การชําระคาปรับ  หลังจากผูกระทําผิดไดรับใบสั่ง  อาจเลือกชําระคาปรับโดย
การชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่ง  หรือตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบ  
ทางเลือกในการชําระคาปรับอาจทําไดโดยการสงธนาณัติหรือสงตั๋วแลกเงินของธนาคารทาง
ไปรษณียลงทะเบียนแทนการไปชําระที่โรงพัก  

3.  การสอบสวน  ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทียบปรับได  เนื่องมาจากผูกระทํา
ผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ  หรือผูกระทําผิดเพิกเฉยตอใบสั่ง  หรือความผิดที่รายแรงมี
โทษจําคุกอยูดวย  พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกหรืออายัดการตอทะเบียนรถเพ่ือให
ผูกระทําผิดมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน  

4.  การฟองศาล  ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทียบปรับได  พนักงานสอบสวนจะ
สอบสวนนําคดีข้ึนสูศาลพิจารณาพิพากษาตามกระบวนการยุติธรรม  

5.  การใชมาตรการเสริม  เปนวิธีการที่เจาหนาที่ตํารวจดําเนินการใหผูกระทําผิด
ไดรับโทษและไมกระทําผิดซ้ําอีก  เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับรถโดยการยึด
ใบอนุญาตขับข่ีครั้งละไมเกิน 60 วัน หรือสั่งพักใชใบอนุญาตขับข่ีไดครั้งละไมเกิน 90 วัน หรือ
อาจจะบันทึกคะแนนหลังใบอนุญาตขับข่ีและอบรมทดสอบผูขับข่ี  รวมทั้งยึดรถในกรณีที่ขับรถ
เฉ่ียวชนแลวหลบหนี  

 
สรุปปญหาในสวนของเงื่อนไขที่มีผลตอการบังคับใชกฎหมายความผิดกฎจราจร มี 10 

ประการ ดังนี้  
1.  โครงสรางพ้ืนฐานของสังคมที่ไมเปนระเบียบเรียบรอย  
2.  การควบคุมทางสังคมไมเครงครัด  
3.  การจัดองคกรของหนวยงาน  
4.  การสรางแรงจูงใจ  
5.  จํานวนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน  
6.  การบริหารงานจราจรของหัวหนางานจราจร  
7.  การทุจริต คอรัปชั่น หรือการรับสินบนของเจาพนักงาน  
8.  ระบบอุปถัมภ  
9.  ประสบการณของผูขับข่ี  
10.  ตัวบทกฎหมายที่เก่ียวกับการจราจร  
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ยงยุทธ ฉายแสง,วรรณวีร บุญคุม (2553) ไดจัดทํางานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร ในสถานีตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐม  ผลจากการศึกษา
พบวา 

1.  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรในสถานีตํารวจภูธร
จังหวัดนครปฐม  ที่จากความเห็นของเจาหนาที่ตํารวจในภาพรวมอยูในระดับมีประสิทธิภาพ
มากในทุกดานเรียงตามลําดับคือ  ดานทรัพยากร  ดานกระบวนการบริหาร ดานคุณภาพงาน  
และดานการมีสวนรวม  ขณะที่ความเห็นของประชาชนเห็นวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

2.  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรในสถานีตํารวจภูธร
จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจ  พบวา  แตกตางกัน
ตามระดับการศึกษา  ตําแหนง  และระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ 

3.  เสนอแนะใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจรใน
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมโดยการเพ่ิมกําลังพล  เสนอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือสรางขวัญ
กําลังใจ  การสรางความสมานฉันท  และเพ่ิมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยาง
เรงดวน 

        

 

 

 

 

 



  

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาคนควาอิสระ  เรื่องการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการรับ

เงินคาปรับจราจร  โดยใชกรณีศึกษาของสถานีตํารวจภูธรขนาดเล็ก เปนการศึกษาเพ่ือวิเคราะห
จุดออนและประเมินปจจัยเสี่ยงดานการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  และเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
5. การนําเสนอขอมูล 

 
ประชากรที่ใชในการศึกษา 
 

วิธีการศึกษาขอมูลเปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชสถิติ
เชิงพรรณา  จากกลุมตัวอยางเจาหนาที่ตํารวจในโรงพัก 1 แหง จํานวน 41 คน ตอบแบบ
ประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Assessment Tool : FRA Tool) ตามแนวทาง
ของสมาคมตอตานการทุจริตสากล (ACFE) นํามาออกแบบใชกับเจาหนาที่ตํารวจกลุมนี้ให
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมทั่วไปของการควบคุมภายใน  
แบงเปนผลการประเมินในระดับเจาหนาที่ทั่วไป  ผลการประเมินในระดับผูบังคับบัญชาหรือ
ผูปฏิบัติงานหลัก  และผลการประเมินในทางกายภาพเพ่ือปองกันทรัพยสินรั่วไหล  นอกจากนี้
ยังใหแสดงความเห็นเพ่ือประเมินระดับความเสี่ยงในดานกิจกรรมตางๆ ของกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจร  ซึ่งขอมูลทั้งหมดที่ไดจะนําไปพิจารณาหาขอเสนอแนะวิธีการปองกันความเสี่ยง
ตอไป  
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาเปนตัวแปรอิสระ  แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเปนคําถามปลายปดมีคําตอบ

ใหเลือกจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการทํางาน
และสถานภาพสมรส 

สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจร  ผูศึกษาไดปรับปรุงการใช FRATool นํามาใชเฉพาะในสวนที่จะเก่ียวของกับ
กระบวนการรับเงินคาปรับจราจรจึงทําใหเหลือเพียง 7 องคประกอบ  ดังนี้ 

ก  สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน  มี 3 องคประกอบ  คือ 
1.  การประเมินพนักงาน (ออกแบบใชกับแบบสอบถามเปน “การประเมินใน

ระดับเจาหนาที่ทั่วไป”) มีคําถาม 17 ขอ 
2.  การประเมินผูบริหารและพนักงานสําคัญ (ออกแบบใชกับแบบสอบถามเปน 

“การประเมินในระดับผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก”) มีคําถาม 13 ขอ 
3.  การควบคุมทางกายภาพเพ่ือปองกันทรัพยสินรั่วไหล มีคําถาม 8 ขอ  

ข  กิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนมี 4 องคประกอบ  คือ  
1.  รูปแบบการขโมยเงินสดกอนการบันทึกบัญชี (ออกแบบใชแบบสอบถามเปน 

“รูปแบบการขโมยเงินสดจากคาปรับจราจร กอนที่จะบันทึกบัญชี”) มีคําถาม 5 ขอ 
2.  รูปแบบการขโมยเงินสดหลังการบันทึกบัญชี (ออกแบบใชกับแบบสอบถาม

เปน “รูปแบบการขโมยเงินสดที่ไดรับจากคาปรับจราจร หลังการบันทึกบัญชี”) มีคําถาม 8 ขอ 
3.  รูปแบบการจัดซื้อและการเรียกเก็บเงิน (ออกแบบใชกับแบบสอบถามเปน 

“รูปแบบการใชจายและการเรียกเก็บเงินคาปรับทีค่างชําระ”) มีคําถาม 7 ขอ 
4.  การคอรรัปชั่น (ออกแบบใชกับแบบสอบถามเปน “การยักยอกเงินคาปรับ

จราจร”) มีคําถาม 6 ขอ 
สวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา  อุปสรรค  แนวทางการแกไข

การทุจริต เปนคําถามปลายเปด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 

การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใชการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือประเมิน
ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตชวงเวลาเดียว (Cross – sectional approach) ในเดือน มิถุนายน 
2557 โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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  1.  ผูศึกษานําแบบประเมินไปแจกกลุมตัวอยางและเก็บแบบประเมินดวยตนเอง 
  2.  นําแบบประเมินที่ไดมาประมวลผลโดยใช Program Excel ที่สรางข้ึนเพ่ือ

วิเคราะหและสรุปผลการประเมิน 
ประชากรซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจและผูบังคับบัญชา ในสถานีตํารวจขนาดเล็กแหงนี้มี  

จํานวนทั้งสิ้น  56 คน  แตกําหนดขนาดของตัวอยางโดยเลือกเจาหนาที่ทั่วไป  เจาหนาที่บริหาร
และผูปฏิบัติงานหลัก ซึ่งทําหนาที่เก่ียวของกับกระบวนการรับเงินคาปรับจราจรรวมทั้งสิ้น        
จํานวน 41 คน  
 
การวิเคราะหขอมูล 
        

การศึกษาครั้งนี้  นําขอมูลที่ไดจากกรณีศึกษาของสถานีตํารวจภูธรขนาดเล็กมา
ประเมินผลและวิเคราะหความเสี่ยงของกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  โดยเปรียบเทียบกับ
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของและผลการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวมรวมตามแบบสอบถามมาวิเคราะห  
และประเมินประสิทธิผลของสภาพแวดลอมในการควบคุม  ตลอดจนกิจกรรมแตละดานที่มีระดับ
ความเสี่ยงแตกตางกัน  โดยนําเสนอขอมูลที่วิเคราะหไดในลักษณะขอมูลสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) มีรายละเอียด  ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
ประกอบดวย  เพศ  อายุ  การศึกษา  ตําแหนงงาน  ระยะเวลาในการทํางาน  และสถานภาพ
สมรส  มาแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) และแสดงผลเปนรอยละ (Percentage)  

สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  เปน
คําถามปลายปด  ใหคะแนน 3 ระดับ เพ่ืออธิบายประสิทธิผลของสภาพแวดลอมในการควบคุม 
ตลอดจนกิจกรรมที่มีจะมีความเสี่ยงเกิดข้ึน ตามวิธีการของ FRA Tool ที่สมาคมตอตานการ
ทุจริตสากล (ACFE) กําหนดข้ึน โดยแบงคําตอบเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น  ความหมาย   คะแนน 
 

ใช    โอกาสเกิดทุจรติต่ํา    0 
ไมแนใจ    โอกาสเกิดทุจรติปานกลาง  0.5 
ไมใช    โอกาสเกิดทุจรติมาก   1 
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จากคําตอบที่ได  นํามาคํานวณคาเฉลี่ย  และวิเคราะหแปลความหมายระดับคะแนน
โดยจัดชวงคะแนนแบงตามอันตรภาค ดังนี ้
 
      คะแนนสูงสูด – คะแนนต่ําสุด    1 - 0 
การหาชวงคะแนน        =       =  0.33 
                จํานวนชั้น        3 
 

ชวงคะแนน  และความหมายของความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตใหความหมาย  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน   ระดับความเสี่ยง 
 

     0.67  -  1.00     สูง 
0.34  -  0.66     ปานกลาง 
0   -  0.33     ต่ํา 

 
การนําเสนอขอมูล 
 

การนําเสนอขอมูลและสรุปผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต  แสดง
ในรูปตารางสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  ประกอบดวย 3 สวนคือ  

1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดาน  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง
งาน  ระยะเวลาในการทํางาน  และสถานภาพสมรส  แสดงเปนความถี่และรอยละ 

2.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ดานสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน  โดยนํา
ผลรวมคะแนนที่ไดจากกลุมตัวอยางทั้งหมดของแบบสอบถามในหัวขอการประเมินระดับ
เจาหนาที่ทั่วไป  การประเมินระดับผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานหลัก  และการประเมินในดานการ
ควบคุมทางกายภาพเพ่ือปองกันทรัพยสินรั่วไหล  นําไปหาผลที่แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริต 
โดยใชสถิติคารอยละ  แยกวิเคราะหผลตามคาน้ําหนักสัดสวนที่กําหนดข้ึน  กลาวคือคาน้ําหนัก
สัดสวนที่ใชในการประเมินผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานหลัก  ไดกําหนดคาไวในระดับสูง ( 40% ) 
เนื่องจากผูบริหารเปนหัวใจสําคัญของระบบการควบคุมภายใน  มีหนาที่โดยตรงในการกําหนด
นโยบาย  มาตรการและวิธีการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ  หากผูบริหารเพิกเฉยตอระบบ
ควบคุมภายใน  จะมีผลกระทบโดยตรงตอสภาพแวดลอมการควบคุม  สวนที่เหลืออีก 2 ดานให
คาน้ําหนัก 30% เทาๆกัน 
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3.  การประเมินกิจกรรมในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  นําผลรวมคะแนนที่ได
จากแบบสอบถาม  ประเมินโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตข้ึนในแตละกิจกรรม  โดยใชคาสถิติแยก
อภิปรายเปนระดับความเสี่ยง  เพ่ือจัดลําดับกิจกรรมที่มีโอกาสเกิดการทุจริตข้ึนในระบบงาน  
และนํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ  ไปพิจารณาจัดทําแนวทางการควบคุมดูแลการทุจริตใน
กระบวนการรับเงินคาปรับจราจรใหมีประสิทธิผลตอไป 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
จากการศึกษา  เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับ

จราจร กรณีศึกษาของสถานีตํารวจภูธรขนาดเล็ก  โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น จํานวน 41 ชุด และนํามาวิเคราะหในรูปแบบของตารางขอมูลจากแบบสอบถามซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดเปน 3 สวน  ดังนี้  

1.  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
2.  การประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 
3.  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

 
ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 

การศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวยขอมูลในเรื่อง  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงานปจจุบัน  ระยะเวลาในการทํางาน และสถานะภาพสมรส  
สรุปผลแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
33 
8 

 
80.48 
19.52 

อาย ุ
  20 – 30 ป 
  31 – 40 ป 
  41 – 50 ป 
  51 ป หรือมากกวา 

 
8 
11 
19 
3 

 
19.51 
26.83 
46.34 
7.32 
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
  มัธยมศึกษา 
  ปวช. / ปวส. 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 

 
17 
5 
14 
5 

 
41.46 
12.20 
34.14 
12.20 

ตําแหนงงานปจจุบัน 
  ลูกจางประจํา/อาสาจราจร 
  ผูบังคับหมู 
  รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน 
  สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ 
  รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ 

 
8 
14 
12 
3 
4 

 
19.51 
34.15 
29.27 
7.31 
9.76 

ระยะเวลาในการทํางาน 
  ต่ํากวา 5 ป 
  5 – 10 ป 
  11 – 15 ป 
  16 – 20 ป 
  21 ป หรือมากกวา 

 
8 
2 
4 
13 
14 

 
19.51 
4.88 
9.76 
31.70 
34.15 

สถานภาพสมรส 
  โสด 
  มีครอบครัวแลว 
  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

 
8 
32 
1 

 
19.51 
78.05 
2.44 

จากตารางที่ 3 พบวา ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนเพศชาย รอยละ 80.48 มี
อายุอยูใชชวง 31 – 50 ป รอยละ 73.17 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  รอยละ 
46.34 ตําแหนงงานระดับผูบังคับหมูข้ึนไป รอยละ 80.49 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต 11 
ปข้ึนไปรอยละ 75.61 และมี/เคยมีสถานภาพสมรส รอยละ 80.49 
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การประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 
  

การประเมินความคิดเห็นเก่ียวความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับ
จราจร   ตามแนวทางของสมาคมตอตานการทุจริต (ACFE) ผูทําการศึกษาไดเลือกหัวขอของ 
FRA Tool โดยสวนแรกเปนเรื่องสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในนํามาใช มี 3 
องคประกอบ และสวนที่สองเปนเรื่องกิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึน  
นํามาใช 4 องคประกอบ  รวมทั้งสิ้นเปน 7 องคประกอบ 

สวนที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน  ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่  1  การประเมินในระดับเจาหนาที่ทั่วไป 
องคประกอบที่  2  การประเมินในระดับผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก 
องคประกอบที่  3  การควบคุมภายในทางกายภาพเพ่ือปองกันทรัพยสินรั่วไหล 

 
ตารางที่ 4 สรุปการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ดานสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 

เกณฑการประเมิน โอกาส 
(คาเฉลี่ยรอยละ) 

น้ําหนัก คาเฉลี่ย 
(รอยละ) 

ระดับเจาหนาที่ทั่วไป 14 30% 4.20 

ระดับผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก 17.33  40% 6.93 

การควบคุมในทางกายภาพเพื่อปองกันทรัพยสินรั่วไหล 12.67 30% 3.80 

โอกาสที่การทุจริตจะเกิดขึ้นจากความออนแอของระบบควบคุมภายใน 14.93 

จากตารางที่ 4 แสดงถึงโอกาสทุจริตที่จะเกิดข้ึน  พบวาอยูในระดับโอกาสที่การทุจริตจะเกิดข้ึน  
โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 14.93 และเกิดในระดับผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักมากที่สุดที่
เก่ียวของกับงานจราจร 
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ตารางที่ 5 การประเมินสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ในระดับเจาหนาที่ทั่วไป 

ลําดับ
ที่ จุดควบคุม 

ผลการประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน

ความเสี่ยง ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีคาํอธบิายลักษณะงานของตนเองไว
เปนลายลักษณอักษร 75.61 19.51 4.88 0.15 ระดับตํ่า 

2 องคกรมีนโยบายทางดานการบัญชีกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร  78.05 21.95 0.00 0.11 ระดับตํ่า 

3 องคกรมีนโยบายอยางเปนทางการใหมีการอนุมัติรายงาน
ทางดานการเงินทุกรายการ  60.98 31.71 7.32 0.23 ระดับตํ่า 

4 องคกรมีมาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 78.05 19.51 2.44 0.12 ระดับตํ่า 

5 ผูบังคับบัญชาแสดงตนเองและใหการสนับสนุนพฤติกรรมการ
มีจริยธรรมอันดีงาม  87.80 12.20 0.00 0.06 ระดับตํ่า 

6 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดรับทราบ ผังโครงสรางองคกรที่
แสดงใหเห็นความรับผิดชอบงานของตนอยางชัดเจน  78.05 21.95 0.00 0.11 ระดับตํ่า 

7 องคกร มีการแบงแยกหนาที่ระหวาง ผูอนุมัติ ผูดูแลทรัพยสิน  
ผูบันทึกขอมูลหรือรายการทางบัญช ี 

75.61 21.95 2.44 0.13 ระดับตํ่า 

8 มีการตรวจสอบการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ตามตัวชี้วัดเปน
ระยะ 

75.61 21.95 2.44 0.13 ระดับตํ่า 

9 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวาไดรับผลตอบแทนอยางเปน
ธรรม 

34.15 53.66 12.20 0.39 ระดับปาน
กลาง 

10 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใชจายในแตละเดือนไมเกินเงินเดือนที่
ตนเองไดรับ 26.83 58.54 14.63 0.44 

ระดับปาน
กลาง 

11 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมมีหน้ีสินสวนตัวจํานวนมาก 

31.71 51.22 17.07 0.43 
ระดับปาน

กลาง 

12 
องคกรไมมีปญหาเร่ืองอัตราการลาออกของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 58.54 29.27 12.20 0.27 ระดับตํ่า 

13 องคกรใชวิธีวัดผลงานของเจาหนาที่โดยมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ 65.85 29.27 4.88 0.20 ระดับตํ่า 

14 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
โดยไมขาดตอน 85.37 14.63 0.00 0.07 ระดับตํ่า 

15 มีความชัดเจนในเร่ืองการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
แตละงานภายในองคกร 85.37 9.76 4.88 0.10 ระดับตํ่า 

16 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
อยางเครงครัด 70.73 24.39 4.88 0.17 ระดับตํ่า 

17 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมจีํานวนเพียงพอเหมาะสม ตอการ
ปฏิบัติงานใหไดบรรลุเปาหมายขององคกร 39.02 17.07 43.90 0.52 ระดับปาน

กลาง 

  โอกาสที่จะเกิดทุจริต ระดับตํ่า 0.21 หรือ 14% 
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จากตารางที่ 5 พบวาโดยเฉลี่ยแลวในระดับเจาหนาที่ทั่วไป  มีระดับความเสี่ยงในการทุจริตอยู
ในระดับต่ํา  โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นบางเรื่องในระดับความเสี่ยงปานกลาง ไดแก 
        
          คาเฉลี่ย 

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรูสึกไดรับผลตอบแทน อยางเปนธรรม  0.39 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมมีหนี้สินสวนตัวจํานวนมาก   0.43 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใชจายในแตละเดือนไมเกินเงินเดือนที่  0.44 

ตนเองไดรับ 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนเพียงพอเหมาะสม  ตอการปฏิบัติ  0.52 

งานใหไดบรรลุ  เปาหมายขององคกร   
 

ตารางที่ 6 การประเมินสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ในระดับผูบังคับบัญชาหรือ
ผูปฏิบัติงานหลัก  

ลําดับ
ที่ 

จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
ผลการ

ประเมินความ
เสี่ยง ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
ในแตละเดือน ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏบิัติงานหลักมีรายได
ไมมากไปกวาเงินเดือนและสวัสดิการตามปกติ 48.78 46.34 4.88 0.28 ระดับตํ่า 

2 
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก ปฏิบัติงานโดยมี
เจาหนาที่รวมปฏบิัติงานและรายงานตอกันโดยตรง 70.73 21.95 7.32 0.18 ระดับตํ่า 

3 
องคกรไดรับขอมูลคาปรับจราจรเพื่อการบันทึกบัญชี
รายไดถูกตองครบถวน 56.10 41.46 2.44 0.23 ระดับตํ่า 

4 
องคกรมีผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักในจํานวนที่
เหมาะสมและทํางานตามที่รับมอบหมายไดจริง 41.46 24.39 34.15 0.46 

ระดับปาน
กลาง 

5 
องคกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ  
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักสามารถควบคุมใหมี
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในได 

58.54 26.83 14.63 0.28 ระดับตํ่า 

6 
องคกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ  
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักสามารถควบคุมใหมี
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในได 

58.54 26.83 14.63 0.28 ระดับตํ่า 
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ตารางที่ 6 การประเมินสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ในระดับผูบังคับบัญชาหรือ
ผูปฏิบัติงานหลัก (ตอ) 

ลําดับ
ที่ 

จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
ผลการ
ประเมิน

ความเสี่ยง ใช ไมแนใจ ไมใช 

7 

ผูบังคับบัญชามีการกําหนดขอบเขตของงานและการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานมคีวาม
เหมาะสมกับทักษะและความรูความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน 

56.10 34.15 9.76 0.27 ระดับตํ่า 

8 ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก ไมมีผลประโยชนจาก
การทํางานในองคกรอยางมีนัยสําคัญ   

56.10 41.46 2.44 0.23 ระดับตํ่า 

9 ผลตอบแทนที่ผูบังคับบัญชาใหแกเจาหนาที่ผูปฏบิัติงานอยู
บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานปกติ 

51.22 41.46 7.32 0.28 ระดับตํ่า 

10 มีการกําหนดจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ งานที่
มีความชัดเจน และแจงใหทราบและถือปฏบิัติ 

85.37 14.63 0.00 0.07 ระดับตํ่า 

11 
มีการใหสิ่งจูงใจอยางสมเหตุสมผลในการสงเสริมใหแก
ผูปฏิบัติงานที่มีการยึดมั่นความซ่ือสัตยและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

63.41 26.83 9.76 0.23 ระดับตํ่า 

12 มีการลงโทษเมื่อมีการกระทําฝาฝนระเบียบขอปฏิบัติ 
 70.73 21.95 7.32 0.18 ระดับตํ่า 

13 
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก ไมมีปญหาการเงิน 
เชนหน้ีสินรุงรัง เลนการพนัน มีคาใชจายดานสุขภาพสูง 
หรือหยา 

31.71 51.22 17.07 0.43 ระดับปาน
กลาง 

โอกาสที่จะเกิดทุจริต ระดับตํ่า 0.26 หรือ 17.33% 
จากตารางที่ 6 พบวาโดยเฉลี่ยแลวในระดับผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก  มีระดับความ
เสี่ยงในการทุจริต อยูในระดับต่ํา  โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในบางเรื่องมีระดับความเสี่ยง
ปานกลาง คือ 
 
         คาเฉลี่ย 

- ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก มีปญหาการเงิน   0.43 
- องคกรมีผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักในจํานวนที่   0.46 

เหมาะสมและทํางานตามที่รับมอบหมายไดจริง 
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ตารางที่ 7 การประเมินสภาพแวดลอมการควบคุมในทางกายภาพ  เพ่ือปองกันทรัพยสินรั่วไหล 

ลําดับ
ที่ 

จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
ผลการประเมิน

ความเสี่ยง ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
องคกรกําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงเอกสารสําคัญ
หรือขอมูลที่เปนความลับ  70.73 26.83 2.44 0.16 ระดับตํ่า 

2 
องคกรกําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึง ระบบงานดาน
คอมพิวเตอร  60.98 26.83 12.20 0.26 ระดับตํ่า 

3 
องคกรกําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงพื้นที่ซ่ึงจัดเก็บ
ทรัพยสินไว 73.17 21.95 4.88 0.16 ระดับตํ่า 

4 
องคกรกําหนดใหมีโทรทัศนวงจรปดหรือเคร่ืองบันทึก
วีดีโอเพื่อเฝาระวังทรัพยสินร่ัวไหลตลอดเวลา 60.98 24.39 14.63 0.27 ระดับตํ่า 

5 
องคกรกําหนดใหสอบสวนหาขอเท็จจริงทันท ี เมื่อมี
เหตุการณหรือมีรายงานเกี่ยวกับการทุจริตทรัพยสิน 65.85 29.27 4.88 0.20 ระดับตํ่า 

6 
องคกรกําหนดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินตางๆ และ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 70.73 29.27 0.00 0.15 ระดับตํ่า 

7 องคกรสรางชองทางใหมีการรายงานพฤติกรรมที่นา
สงสัยวา จะมีการละเมิดจริยธรรมหรือตอตานการทุจริต 68.29 21.95 9.76 0.21 ระดับตํ่า 

8 
องคกรกําหนดใหสอบสวนหาขอเท็จจริงทันท ีเมื่อมี
รายการหรือเหตุการณที่นาสงสัย หรือมีรายงานเกี่ยวกับ
การทุจริต 

78.05 21.95 0.00 0.11 ระดับตํ่า 

โอกาสที่จะเกิดทุจริต ระดับตํ่า 0.19  หรือ 12.67% 

จากตารางที่ 7 พบวาโดยเฉลี่ยแลวดานการควบคุมในทางกายภาพเพ่ือปองกันทรัพยสินรั่วไหล  
มีระดับความเสี่ยงในการทุจริตอยูในระดับต่ํา  โดยกลุมตัวอยางไมมีความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกลาวที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือปานกลาง 
 

สวนที่ 2 กิจกรรมหรือรูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนประกอบดวย 4 องคประกอบ 
ไดแก 

องคประกอบที่ 1 รูปแบบการขโมยเงินสดที่ไดจากคาปรับจราจร กอนที่จะบันทึก
บัญชี 

องคประกอบที่ 2 รูปแบบการขโมยเงินสดที่ไดรับจากคาปรับจราจร หลังการบันทึก
บัญชี 

องคประกอบที่ 3 รูปแบบการใชจายและการเรียกเก็บเงินคาปรับที่คางชําระ 
องคประกอบที่ 4 การยักยอกเงินคาปรับจราจร 
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ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต  ดานกิจกรรมหรือรูปแบบที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

 
เกณฑการประเมิน 

 

ความออนแอของการควบคุม 

คาเฉลี่ย แปลผล ลําดับ 

รูปแบบการขโมยเงินสดที่ไดรับจากคาปรับจราจร กอนที่จะ
บันทึกบัญชี 0.14 ระดับความเสี่ยงต่ํา 4 

รูปแบบการขโมยเงินสดที่ไดรับจากคาปรับจราจร หลังการบันทึก
บัญชี 

0.21 ระดับความเสี่ยงต่ํา 2 

รูปแบบการใชจายและการเรียกเก็บเงินคาปรับที่คางชําระ 0.23 ระดับความเสี่ยงต่ํา 1 

การยักยอกเงินคาปรับจราจร  0.19 ระดับความเสี่ยงต่ํา 3 

จากตารางที่ 8 แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในแตละกิจกรรมของกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจร มีความเสี่ยงอยูในระดับต่ําทั้งสิ้น  อยางไรก็ดี แตละกิจกรรมที่ควรใหความสนใจ
สูงสุดคือ  การใชจายและการเรียกเก็บเงินคาปรับที่คางชําระ   
 
ตารางที่ 9 การประเมินระดับความเสี่ยงในกิจกรรมหรือรูปแบบการขโมยเงินสด ที่ไดรับจาก
คาปรับจราจร กอนที่จะบันทึกบัญชี 
ลําดับ

ที่ จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน
ความเสี่ยง ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
มีการสอบทานข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจรเปนระยะ 65.85 34.15 0.00 0.17 ระดับตํ่า 

2 
มีนโยบายและกระบวนการดําเนินการสําหรับผูที่ยังไมมา
ชําระเงินคาปรับจราจรอยางชัดเจนและสามารถปฏิบัติได 60.98 39.02 0.00 0.20 ระดับตํ่า 

3 
ในการรับเงินคาปรับจราจร ถูกจํากัดไวเฉพาะผูที่ไดรับ
การอนุญาตเทาน้ัน 75.61 21.95 2.44 0.13 ระดับตํ่า 

4 
มีสมุดควบคมุการเบิกจายใบสั่งจราจร และสามารถ
ตรวจสอบใบสั่งที่ใชหมดแลวได 78.05 21.95 0.00 0.11 ระดับตํ่า 

5 
มีการแบงแยงหนาที่ระหวาง การบันทึกใบเสร็จรับเงิน 
และการบันทึกบัญชีลูกหน้ี 85.37 9.76 4.88 0.10 ระดับตํ่า 

โอกาสที่จะเกิดทุจริต ระดับตํ่า 0.14  
จากตารางที่ 9 พบวาโดยเฉลี่ยแลวระดับความเสี่ยงในการทุจริต  ในกิจกรรมหรือรูปแบบการ
ขโมยเงินสดที่ไดรับจากคาปรับจราจร กอนที่จะบันทึกบัญชี  มีระดับความเสี่ยงในการเกิดการ
ทุจริตอยู  ในระดับต่ํา  โดยกลุมตัวอยางไมมีความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวที่มีระดับความเสี่ยงสูง
หรือปานกลาง  
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ตารางที่ 10 การประเมินระดับความเสี่ยงในกิจกรรมหรือรูปแบบการขโมยเงินสด ที่ไดรับจาก
คาปรับจราจร หลังการบันทึกบัญชี 
ลําดับ

ที่ จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน
ความเสี่ยง ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
มีโทรทัศนวงจรปดหรือเคร่ืองบันทึกวีดีโอที่ใชเฝาระวังใน
บริเวณที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับชําระเงินคาปรับ
จราจร 

34.15 41.46 24.39 0.45 ระดับปานกลาง 

2 มีกระบวนการจัดเก็บเงินไวอยางเปนระบบ โดยผูมีสวน 
เกี่ยวของเทาน้ันที่สามารถเขาถึงได 

65.85 31.71 2.44 0.18 ระดับตํ่า 

3 
กระบวนการจัดเก็บเงินสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติได 
เชน เงินขาด  เงินเกิน เปนตน 75.61 21.95 2.44 0.13 ระดับตํ่า 

4 
มีการจัดทําสถิติการจับกมุผูกระทําความผิดทางจราจร
และการชําระเงินคาปรับ 82.93 14.63 2.44 0.10 ระดับตํ่า 

5 
มีการจัดระบบการติดตามผลระหวางการปฏิบัติหนาที ่
รวมทั้งมีการรายงานผูบังคับบัญชาอยางสม่าํเสมอ 65.85 31.71 2.44 0.18 ระดับตํ่า 

6 
มีการแบงแยงหนาที่ระหวาง การบันทึกใบเสร็จรับเงิน 
และการบันทึกบัญชีลูกหน้ี 85.37 9.76 4.88 0.10 ระดับตํ่า 

7 
มีการสับเปล่ียนผูปฏิบัติงานในกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจรเปนคร้ังคราว 43.90 41.46 14.63 0.35 ระดับปานกลาง 

8 
มีการสับเปล่ียนผูปฏิบัติงานในกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจรเปนคร้ังคราว 65.85 34.15 0.00 0.17 ระดับตํ่า 

โอกาสที่จะเกิดทุจริต ระดับตํ่า 0.21 
จากตารางที่ 10 พบวาโดยเฉลี่ยแลวระดับความเสี่ยงในการทุจริต  ในกิจกรรมหรือรูปแบบการ
ขโมยเงินสดที่ไดรับจากคาปรับจราจร หลังการบันทึกบัญชี  มีระดับความเสี่ยงในการทุจริตอยู
ในระดับต่ํา  โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นบางเรื่องในระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ 
         คาเฉลี่ย 

- มีการสับเปลี่ยนผูปฏิบัติงานในกระบวนการ   0.35  
รับเงินคาปรับจราจรเปนครั้งคราว 

- มีโทรทัศนวงจรปดหรือเครื่องบันทึกวีดีโอที่ใชเฝา   0.45 
ระวังในบริเวณที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับชําระเงิน 
คาปรับจราจร 
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ตารางที่ 11 การประเมินระดับความเสี่ยงในกิจกรรมหรือรูปแบบการใชจายและการเรียกเก็บเงิน
คาปรับที่คางชําระ 
ลําดับ

ที่ 
จุดควบคุม 

ผลการประเมิน 
คาเฉล่ีย ผลการประเมิน

ความเสี่ยง ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 การนําเงินสดไปใชจายไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
กอนทุกคร้ัง 65.85 29.27 4.88 0.20 ระดับตํ่า 

2 การนําเงินสดไปใชจาย มีการระบุรายการ จํานวน
รายการ ราคาและวันที่ที่จายเงิน อยางชัดเจน 65.85 29.27 4.88 0.20 ระดับตํ่า 

3 มีการกระทบยอดประจําเดือนระหวางบัญชีผูมาชําระ
คาปรับ กับ บัญชีลูกหน้ีคาปรับคงคางที่รอเรียกเก็บ 46.34 46.34 7.32 0.30 ระดับตํ่า 

4 กรณีการลดหยอนคาปรับ ไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติทุกคร้ัง 63.41 24.39 12.20 0.24 ระดับตํ่า 

5 
มีกระบวนการเพียงพอเพื่อมั่นใจไดวา  กระบวนการรับ
เงินคาปรับมีขอมูลที่ถูกตองและบันทึกภายในเวลาที่
กําหนด 

63.41 29.27 7.32 0.22 ระดับตํ่า 

6 มีการวิเคราะหเพื่อหาระดับหรือลักษณะของเหตุการณ
ความผิดปกติ ในการเรียกเก็บเงินคาปรับจราจร 

51.22 39.02 9.76 0.29 ระดับตํ่า 

7 
มีการสอบทานเอกสารการรับเงิน เปนประจําเพื่อดูความ
ถูกตองครบถวนของเอกสารที่ใชประกอบการเรียกเก็บ
เงินคาปรับจราจร 

68.29 26.83 4.88 0.18 ระดับตํ่า 

โอกาสที่จะเกิดทุจริต ระดับตํ่า 0.23 

จากตารางที่ 11 พบวาโดยเฉลี่ยแลวระดับความเสี่ยงในการทุจริต  ในกิจกรรมหรือรูปแบบการ
ใชจายและการเรียกเก็บเงินคาปรับที่คางชําระ  มีระดับความเสี่ยงในการทุจริตอยูในระดับต่ํา  
โดยกลุมตัวอยางไมมีความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือปานกลาง  
ตารางที่ 12 การประเมินระดับความเสี่ยงในกิจกรรมหรือรูปแบบการยักยอกเงินคาปรับจราจร 
ลําดับ

ที่ 
จุดควบคุม 

ผลการประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ผลการประเมิน
ความเสี่ยง ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 มีการสับเปล่ียนผูปฏิบัติงานในกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจรเปนคร้ังคราว 43.90 41.46 14.63 0.35 ระดับปานกลาง 

2 มีการลงโทษผูที่กระทําทุจริตในกระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจร 73.17 26.83 0.00 0.13 ระดับตํ่า 

3 ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไมมี
ผลประโยชนรวมกันในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 

58.54 36.59 4.88 0.23 ระดับตํ่า 

4 มีระเบียบการปฏิบัติงานและกระบวนการรับเงิน 
กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร  

78.05 17.07 4.88 0.13 ระดับตํ่า 

5 องคกรมีนโยบายเกี่ยวกับการประมูลกําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษร  

78.05 21.95 0.00 0.11 ระดับตํ่า 

6 มีการสอบทานการนําเงินสดไปใชจายที่ผิดปกติ 
 

65.85 29.27 4.88 0.20 ระดับตํ่า 

โอกาสที่จะเกิดทุจริต ระดับตํ่า 0.19 
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จากตารางที่ 12 พบวาโดยเฉลี่ยแลวระดับความเสี่ยงในการทุจริต  ในกิจกรรมหรือรูปแบบ    
การยักยอกเงินคาปรับจราจร  มีระดับความเสี่ยงในการทุจริตอยูในระดับต่ํา  โดยกลุมตัวอยาง  
โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นบางเรื่องในระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ 
 
         คาเฉลี่ย 

- มีการสับเปลี่ยนผูปฏิบัตงิานในกระบวนการรับเงินคาปรบั  0.35 
จราจรเปนครัง้คราว 

 
ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไข 
 

ในสวนของคําถามปลายเปดที่เก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข  ในแบบสอบถามสวนที่ 3 ผูศึกษาไดรวบรวมและสรุปเปนประเด็นที่สําคัญได 2 
เรื่อง คือ 

1.  จริยธรรมและคุณธรรม  วิจารณญาณของผูปฏิบัติงาน  เชน  การออกใบสั่งจราจร
ตองอิงกับสภาพแวดลอมของชุมชน 

2.  การแกไขปญหาการทุจริต  เห็นควรใหเพ่ิมเงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัติงานที่ลงพ้ืนที่
ใหมากข้ึน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



  

 

บทท่ี 5 

  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควาอิสระในการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการรับเงิน

คาปรับจราจร  โดยจัดทําเปนกรณีศึกษาของสถานีตํารวจภูธรขนาดเล็กมีวัตถุประสงคเพ่ือ
วิเคราะหจุดออนและประเมินปจจัยเสี่ยงดานการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับเงินคาปรับจราจรใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยใชเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต    
ตามแนวทางของสมาคมตอตานการทุจริตสากล (ACFE) นํามาประเมินความเสี่ยง  ทั้งในดาน
สภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน  และกิจกรรมหรือรูปแบบที่อาจจะเกิดการทุจริตข้ึน ทั้งนี้ 
จากขอมูลที่เก็บรวบรวมของกลุมตัวอยางทัง้สิ้น  41 คน และนําขอมูลมาทําการแจกแจงโดยใช  
คาความถี่  รอยละ  และวิเคราะหคาเฉลี่ย  นอกจากนั้นยังไดศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  แนวคิดการเกิดทุจริต  และงานวิจัยที่เก่ียวของ  นําเสนอดังนี้   

1.  สรุปผลการศึกษา 
2.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
3.  ขอจํากัดของการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมของระบบความคุมภายในและการประเมินโอกาสที่จะเกิด
การทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  และ ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและ
แนวทางแกไข 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเปน เพศชายรอยละ 80.48 มีอายุอยู

ระหวาง 31 – 50 ปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 73.17 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี มี
ตําแหนงอยูในระดับผูบังคับหมูรองสารวัตรและพนักงานสอบสวน อายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป           
และสถานภาพสมรสแลว 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสที่จะเกิดการทจุรติในกระบวนการรับเงนิคาปรับ
จราจร 

การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  โดย
อาศัยแนวทางของสมาคมตอตานการทุจริตสากล (ACFE) ไดผลสรุปแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

1.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ดานสภาพแวดลอมของการควบคุม
ภายใน   ที่เปนผลใหเกิดการทุจริตเนื่องจากความออนแอของระบบควบคุมภายใน  พบวา
โอกาสที่การทุจริตจะเกิดข้ึนมีคาเฉลี่ยรอยละ 14.93 โดยเกิดในระดับผูบังคับบัญชาหรือ
ผูปฏิบัติงานหลักที่เก่ียวของโดยตรงกับงานจราจรมากที่สุด  สาเหตุจากในทางปฏิบัติการรับเงิน
คาปรับจราจรมีผูที่เก่ียวของในวงจํากัด 

2.  การประเมินกิจกรรมในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  ผลการศึกษา
พบวามีระดับความเสี่ยงต่ํา  โดยมีกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดที่เกิดการทุจริต  อยูเพียงอัตรา
รอยละ 0.23 ในข้ันตอนการใชจายและการเรียกเก็บเงินคาปรับที่คางชําระ  

สําหรับขอสังเกตที่นํามาพิจารณา  และจะให คําแนะนําเ พ่ือปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  เปนการนําคําตอบในแบบสอบถามเฉพาะทั้งที่มีชวงคะแนน
ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ไมมีความเสี่ยงสูงในผลการศึกษาครั้งนี้) และความเห็นในสวนที่
เปนขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา อุปสรรค ที่ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอมูลไว  ซึ่งจะแสดงไวใน
หัวขออภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะไว 2 เรื่อง ดังนี้ 

1.  จริยธรรมและคุณธรรม  วิจารณญาณของผูปฏิบัติงาน เชน การออกใบสั่ง
จราจรตองอิงกับสภาพแวดลอมของชุมชน 

2.  การแกไขปญหาการทุจริต  เห็นควรใหเพ่ิมเงินรางวัลสําหรับผูปฏิบัติงานที่
ลงพ้ืนที่มากข้ึน 
           
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษา เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับ
จราจร  โดยใชกรณีศึกษาของสถานีตํารวจภูธรขนาดเล็ก  พบวามีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตมี
คาเฉลี่ยรอยละ 14.93 ระดับความเสี่ยงต่ํา แตเพ่ือใหมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับเงิน
คาปรับจราจร  ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  ไดสรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานบางประการ  ตามตารางที่ 13 ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 13 สรุปขอสังเกตและเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 
กรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธรขนาดเล็ก 

ประเด็นพิจารณา ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
การประเมิน
สภาพแวดลอมการ
ควบคุมภายใน ใน
ระดับเจาหนาที่ทั่วไป 

ที่เห็นวามีความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งควร
พิจารณา                                                        
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรูสึกไดรับ
ผลตอบแทนที่ยังไมเปนรูปธรรม                                                  
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีหนี้สิน
สวนตัวจํานวนมาก                        
3. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใชจายในแตละ
เดือนเกินเงินเดือนที่ตนเองไดรับ                                      
4. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงานใหไดบรรลุ
เปาหมายขององคกรได 

1. การปรับปรุงรายไดหรือสวัสดิการ
เปนเรื่องที่มีผลกระทบกับทั้งระบบของ
องคกร  แตสิ่งที่อาจจะชวยสรางขวัญ
กําลังใจใหกับเจาหนาที่ทั่วไปไดคือ การ
จัดสรรเงินรายไดคาปรับจราจรใหทั่วถึง
และมีผลถึงเจาหนาที่ทั่วไปดวย                                 
2. หากมีขอจํากัดขององคกรในการเพิ่ม
จํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  อาจจะใช
วิธีการทบทวนกระบวนการทํางานตัด
งานที่ซ้ําซอน  หรือใชอุปกรณเครื่องมือ
เขามาชวยลดเวลาทํางานโดยการใชคน
ลงไป 
 

การประเมิน
สภาพแวดลอมการ
ควบคุมภายใน ใน
ระดับผูบังคับบัญชา        
หรือผูปฏิบัติงานหลัก 

1. ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก 
มีปญหาทางการเงิน                                                            
2. องคกรมผีูบังคับบัญชาหรือ
ผูปฏิบัติงานหลักในจํานวนที่ไมเพียงพอ
กับการทํางานตามที่ไดรับหมอบหมาย 

1. การปรับปรุงรายไดหรือสวัสดิการ
เปนเรื่องที่มีผลกระทบกับทั้งระบบของ
องคกร  แตสิ่งที่อาจจะชวยสรางขวัญ
กําลังใจใหกับเจาหนาที่ทั่วไปไดคือ การ
จัดสรรเงินรายไดคาปรับจราจรใหทั่วถึง
และมีผลถึงผูปฏิบัติงานหลักดวย                                 
2. หากมีขอจํากัดขององคกรในการเพิ่ม
จํานวนผูปฏิบัติงาน  อาจจะใชวิธีการ
ทบทวนกระบวนการทํางานตัดงานที่
ซ้ําซอน  หรือใชอุปกรณเครื่องมือเขามา
ชวยลดเวลาทํางานโดยการใชคนลงไป                          
3. เพื่อปองกันความเสี่ยงทุจริต  ยังคงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการที่จะตอง
กําหนดจุดควบคุมในแตละขั้นตอนของ
การรับเงินคาปรับจราจร อาทิ  การ
สบัเปลี่ยนหมุนเวียนงาน  การมีผูอนุมัติ
รายการ  โดยตองมีการสอบทานเปน
ระยะวามีการปฏิบัติตามสิ่งที่กําหนดไว 
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ตารางที่ 13 สรุปขอสังเกตและเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 
กรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธรขนาดเล็ก (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
การประเมิน 
ระดับความเสี่ยง     
ในกิจกรรมหรือรูปแบบ
การขโมยเงินสดที่ไดรับ
จากคาปรับจราจร   
หลังการบันทึกบัญชี 

1. ยังไมมีการสับเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
ในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร
เปนครั้งคราว                               
2. ยังไมมีโทรทัศนวงจรปดหรือเครื่อง
บันทึกวีดีโอที่ใชเฝาระวังในบริเวณที่
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับชําระ
เงินคาปรับจราจร 

1. ควรกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ
ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ผูปฏิบัติงานโดยวางแผนลวงหนาเพื่อ
กําหนดชวงเวลา  จํานวนปที่ครบวาระ
ตลอดจนขอยกเวนตางๆ  ไวใหชัดเจน                
2. ควรของบประมาณในการจัดหาและ
ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด หรือเครื่อง
บันทึกวีดีโอ ในพื้นที่ทํางานของ
เจาหนาที่ผูรับชําระเงินคาปรับจราจร
เพื่อปองกันปญหาการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น 
 

การประเมิน 
ระดับความเสี่ยง     
ในกิจกรรมการใชจายและ
การเรียกเก็บเงินคาปรับที่
คางชําระ 

ระดับความเสี่ยงต่ํา  
แตมีคาเฉลี่ย 0.23  
สูงกวากิจกรรมอื่นๆ  

เพื่อปองกันความเสี่ยงการทุจริตใน
กิจกรรม  ควรใหความสําคัญกับการ
กําหนดจุดควบคุมในขั้นตอนการใช
จายและการเรียกเก็บเงินคาปรับคาง
ชําระ อาทิ  แยกผูออกใบสั่งไมให
เก่ียวของกับการรับเงินคาปรับ  การใช
จายเงินมีผูอนุมัติ  การลดหยอนหรือละ
เวนเก็บเงินคาปรับตองมีผูอนุมัติ  โดย
ตองมีการสอบทานเปนระยะวามีการ
ปฏิบัติตามที่กําหนดไวหรือไม 
 

การประเมิน            
ระดับความเสี่ยง          
ในกิจกรรมหรือรูปแบบ
การยักยอกเงินคาปรับ
จราจร 

1. ระดับความเสี่ยงต่ํา คาเฉลี่ย 0.19                     
2. ยังไมมีการสับเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
ในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร
เปนครั้งคราว 

ควรกําหนดนโยบายและหลักเกณฑใน
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผูปฏิบัติงาน
โดยวางแผนลวงหนาเพื่อกําหนด
ชวงเวลา  จํานวนปที่ครบวาระ
ตลอดจนขอยกเวนตางๆ  ไวใหชัดเจน 
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ตารางที ่13 สรุปขอสังเกตและเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร              
กรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธรขนาดเล็ก (ตอ) 

ประเด็นพิจารณา ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ของผูตอบ
แบบสอบถาม 

1. จริยธรรมและคุณธรรมวิจารณญาณ 
ของผูปฏิบัติงาน เชน การออกใบสั่ง
จราจรตองอิงกับสภาพแวดลอมของ
ชุมชน 
2. การแกไขปญหาการทุจริต เห็นควร
เพิ่มเงินรางวัลสําหรับผูที่ปฏิบัติงานลง
พื้นที่ใหมากขึ้น       
 

1. ควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนโดย
ผูบังคับบัญชาระดับสูง  ใหการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่เสริมสรางภาพลักษณ
ที่ดีตอสังคมและชุมชน  รวมถึงมีการ
สอดสองดูแล  ลงโทษเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
ตามนโยบายโดยเครงครัด 
 2. ไมสนับสนุนใหเจาหนาทําการทุจริต
เงินคาปรับจราจร อาทิ  จัดทําปาย 
"กรุณารับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ชําระ
คาปรับจราจร"  วางไวที่โตะของเจาหนาที่
ผูรับเงินคาปรับเปนตน 
3. กําชับใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานระบุ
จํานวนเงินที่ตองจายชําระคาปรับทุกครั้ง
และเขียนทะเบียนรถใหชัดเจน  แลวทํา
การกระทบยอดใบสั่งประจําเดือน  
ระหวางผูมาชําระและลูกหนี้ที่คางชําระใน
รอบเดือน  หากคางชําระใหตัดยอดลูกหนี้
ออกแลวแยกบันทึกไวตางหากจาก
รายการปกติ         
4. ปองกันปญหาการทุจริตโดยกําหนดให
มีการวิเคราะห  หรือหาระดับที่เหมาะสม
ของรายรับเงินคาปรับจราจรแตละเดือน
โดยคํานึงถึงขอมูลที่ผิดไปจากปกติ  อาทิ      
จํานวนผูมาชําระคาปรับที่สถานีตํารวจ  
จํานวนผูชําระคาปรับทางไปรษณีย  
จํานวนครั้งในการตั้งดานจํานวนผูชําระ
คาปรับที่หนาดานจับ 
5. ปองกันการทุจริตโดยกําหนดนโยบาย
ใหผูมีอํานาจเทานั้น  จึงจะสามารถ
ลดหยอนเงินคาปรับได  และใหบันทึกทุก
ครั้งวาลดหยอนดวยสาเหตุใด  ใครเปน
ผูใหลดหยอน  รวมถึงจัดทํารายงาน
จํานวนเงินที่ลดหยอนคาปรับจราจร     
ในรอบ เดือน /ป /ที่ผานมาดวย 
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ขอจํากัดของการศึกษา 
 

การศึกษาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  โดยใช
กรณีศึกษาของสถานีตํารวจภูธรขนาดเล็กครั้งนี้  ผูศึกษาไดนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง
เรื่องการทุจริต  ของสมาคมตอตานการทุจริตสากล (ACFE) มาใชเปนแนวทางในการประเมิน  
ซึ่งใชประโยชนไดสําหรับการประเมินกระบวนการและกิจกรรมในโรงพักที่เลือกมาเปนตัวอยาง
ของการศึกษาครั้งนี้  กระนั้นผูทําการศึกษายังเห็นวา มีขอจํากัดของการศึกษาอยูบาง ดังนี้ 

1.  การประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริตไมไดประเมินใหครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่หรือมี
จํานวนโรงพักที่มากกวานี้  จึงจํากัดเฉพาะสิ่งที่เกิดข้ึนในโรงพักที่เลือกมาทําการศึกษาเทานั้น  
โรงพักในที่แหงอ่ืน  อาจจะมีการปฏิบัติงานที่แตกตางกันกับโรงพักที่เลือกเปนตัวอยางก็ได  
ข้ึนอยูกับปจจัยอีกหลายประการ 

2.  ขอมูลภายในองคกรที่เปนความลับเฉพาะ  และหลายเรื่องมีความละเอียดออน
อยางย่ิง  รวมถึงเอกสารที่เปนความลับ  องคกรไมยินยอมใหเปดเผยเปนการทั่วไป เนื่องจาก
องคกรอาจจะเสียภาพลักษณ และผูที่เก่ียวของอาจจะไดรับความเสียหาย  ดังนั้น ขอมูลใน
การศึกษา จึงเปนเพียงขอมูลในระดับหนึ่ง  แตก็ไดรับการอนุเคราะหจากหัวหนาองคกรแลวเปน
อยางมาก 

3.  แบบสอบถาม  เปนขอมูลจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  คําตอบที่ไดอาจจะ
ไมตรงตามความเปนจริงทั้งหมด อาทิ ผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจคําถาม  ผูตอบ
แบบสอบถามไมตองการตอบดานลบเนื่องจากตนเองมีสวนเก่ียวของ  หรือเพ่ือรักษา
ภาพลักษณขององคกร  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 

 

คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนงานศึกษาคนควาดวยตนเอง  ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   

2. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลที่ไดไปใชประโยชนเปนแนวทางในการ
ปองกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร  และสามารถนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับเงินคาปรับจราจรตอไป   

3. ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามครั้งนี้  คําตอบของทานจะถูกเก็บรักษาไวเปน
ความลับ 

4. ผลจาการศึกษา  ผูศึกษาจะจัดทําเปนขอมูลและเสนอแนะใหผูที่เก่ียวของนําไป
ปรับปรุงหาแนวทางในการปองกันเพ่ือใหการรับเงินคาปรับจราจรเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

5. แบบสอบถาม  ประกอบดวย 3 สวน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมของระบบควบคุมภายใน และ
การประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจรติในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข 

 

             ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดีในการตอบ
แบบสอบถาม  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 



45 

 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวผูตอบแบบสอบถาม 

   โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน         ใหตรงกับขอมูลของทาน 

1. เพศ   
1) ชาย          2)  หญงิ 

2. อายุ 
1) ต่ํากวา 20 ป        2)  20 – 30 ป  3)  31 – 40 ป 

4)   41 – 50 ป          5)  51 ป หรือมากกวา   
  

3. ระดับการศึกษาสงูสุด 
 

1) มัธยมศึกษา          2)  ปวช. / ปวส.  3)  ปริญญาตร ี
  4)  ปริญญาโท          5)  สูงกวาปริญญาโท  
  

4. ตําแหนงงานปจจุบัน  
1) ลูกจางประจําหรืออาสาจราจร     
2) ผูบังคับหมู 
3) รองสารวัตร และพนักงานสอบสวน  
4) สารวัตร และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ 
5) รองผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ 
6) ผูกํากับการ และพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒ ิ

 

5. ระยะเวลาในการทํางาน 
1) ต่ํากวา 5 ป            2)  5 – 10 ป  3)  11 – 15 ป 
4) 16 – 20 ป             5)   21 ป หรือมากกวา  

 

6. สถานภาพสมรส 
1) โสด            2) มีครอบครัวแลว 3) หมาย/หยาราง/

แยกกันอยู 
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สวนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมของระบบควบคุมภายใน  และการประเมนิ
โอกาสที่จะเกิดการทุจรติในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 

   โปรดใสเครื่องหมาย    ลงในชองวางใหตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน และตรง
กับความเปนจริงมากที่สุด 

สภาพแวดลอมของระบบการควบคุมภายใน 
 

1. การประเมินภาพรวมสภาพแวดลอมในระดับเจาหนาที่ทัว่ไป 

ลําดั
บที ่

จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีคําอธิบายลักษณะงานของตนเองไวเปน
ลายลักษณอักษร 

      
      

2 
องคกรมีนโยบายทางดานการบัญชีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร        

      

3 
องคกรมีนโยบายอยางเปนทางการใหมีการอนุมัติรายงานทางดาน
การเงินทุกรายการ  

      
      

4 
องคกรมีมาตรฐานจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน       

      

5 
ผูบังคับบัญชาแสดงตนเองและใหการสนับสนุนพฤติกรรมการมี
จริยธรรมอันดีงาม  

      
      

6 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดรับทราบ ผังโครงสรางองคกรที่แสดงให
เห็นความรับผิดชอบงานของตนอยางชัดเจน  

      
      

7 
องคกร มีการแบงแยกหนาที่ระหวาง ผูอนุมัติ ผูดูแลทรัพยสิน  ผู
บันทึกขอมูลหรือรายการทางบัญชี  

      
      

8 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามตัวช้ีวัดเปนระยะ       

      

9 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรูสึกวาไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม       

      

10 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใชจายในแตละเดือนไมเกินเงินเดือนที่ตนเอง
ไดรับ 

      
      

11 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมมีหนี้สินสวนตัวจํานวนมาก       
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1. การประเมินภาพรวมสภาพแวดลอมในระดับเจาหนาที่ทัว่ไป (ตอ) 

ลําดั
บที ่ จุดควบคุม 

ผลการประเมิน 
ใช ไมแนใจ ไมใช 

12 
องคกรไมมีปญหาเรื่องอัตราการลาออกของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน       

      

13 
องคกรใชวิธีวัดผลงานของเจาหนาที่โดยมีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ 

      
      

14 
มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดย
ไมขาดตอน 

      
      

15 
มีความชัดเจนในเรื่องการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
งานภายในองคกร 

      
      

16 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยาง
เครงครัด 

      
      

17 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนเพียงพอเหมาะสม ตอการ
ปฏิบัติงานใหไดบรรลุเปาหมายขององคกร 
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 2.  การประเมินภาพรวมสภาพแวดลอมในระดับผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก (Key 
Employee) 

ลําดับ
ที่ 

จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
ในแตละเดือน ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักมีรายไดไม
มากไปกวาเงินเดือนและสวัสดิการตามปกติ 

      
      

2 
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก ปฏิบัติงานโดยมีเจาหนาที่
รวมปฏิบัติงานและรายงานตอกันโดยตรง 

      
      

3 
องคกรไดรับขอมูลคาปรับจราจรเพื่อการบันทึกบัญชีรายได
ถูกตองครบถวน 

      
      

4 
องคกรมีผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักในจํานวนที่
เหมาะสมและทํางานตามที่รับมอบหมายไดจริง 

      
      

5 
องคกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ  
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักสามารถควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในได 

      

      

6 
องคกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ  
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลักสามารถควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในได 

      

      

7 
ผูบังคับบัญชามีการกําหนดขอบเขตของงานและการแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับ
ทักษะและความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

      

      

8 
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก ไมมีผลประโยชนจากการ
ทํางานในองคกรอยางมีนัยสําคัญ   

      
      

9 
ผลตอบแทนที่ผูบังคับบัญชาใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูบน
พื้นฐานของผลการปฏิบัติงานปกติ 

      
      

10 
มีการกําหนดจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ งานที่มี
ความชัดเจน และแจงใหทราบและถือปฏิบัติ 

      

      

11 
มีการใหสิ่งจูงใจอยางสมเหตุสมผลในการสงเสริมใหแก
ผูปฏิบัติงานที่มีการยึดมั่นความซื่อสัตยและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

      

      

12 
มีการลงโทษเมื่อมีการกระทําฝาฝนระเบียบขอปฏิบัติ       

      

13 
ผูบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงานหลัก ไมมีปญหาการเงิน เชน
หนี้สินรุงรัง เลนการพนัน มีคาใชจายดานสุขภาพสูง หรือหยา 
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3.  การประเมินสภาพแวดลอมในการควบคุมทางกายภาพเพ่ือปองกันทรัพยสินรั่วไหล  
(Physical Control) 

ลําดับ จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 องคกรกําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงเอกสารสําคัญหรือ
ขอมูลที่เปนความลับ  

   

2 
องคกรกําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึง ระบบงานดาน
คอมพิวเตอร  

   

3 
องคกรกําหนดใหมีการจํากัดการเขาถึงพื้นที่ซึ่งจัดเก็บ
ทรัพยสินไว 

   

4 
องคกรกําหนดใหมีโทรทัศนวงจรปดหรือเครื่องบันทึกวีดีโอเพื่อ
เฝาระวังทรัพยสินรั่วไหลตลอดเวลา 

   

5 
องคกรกําหนดใหสอบสวนหาขอเท็จจริงทันที  เมื่อมีเหตุการณ
หรือมีรายงานเก่ียวกับการทุจริตทรัพยสิน 

   

6 องคกรกําหนดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินตางๆ และ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

   

7 องคกรสรางชองทางใหมีการรายงานพฤติกรรมที่นาสงสัยวา 
จะมีการละเมิดจริยธรรมหรือตอตานการทุจริต 

   

8 องคกรกําหนดใหสอบสวนหาขอเท็จจริงทันที เมื่อมีรายการ
หรือเหตุการณที่นาสงสัย หรือมีรายงานเก่ียวกับการทุจริต 
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การประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 
  4.  การประเมินระดับความเสี่ยงในกิจกรรมหรือรูปแบบการขโมยเงินสดที่ไดรับจากคาปรับ
จราจร  กอนทีจ่ะบันทึกบัญช ี

ลําดับ จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 มีการสอบทานขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการรับเงินคาปรับ
จราจรเปนระยะ 

   

2 
มีนโยบายและกระบวนการดําเนินการสําหรับผูที่ยังไมมา
ชําระเงินคาปรับจราจรอยางชัดเจนและสามารถปฏิบัติได 

   

3 
ในการรับเงินคาปรับจราจร ถูกจํากัดไวเฉพาะผูที่ไดรับการ
อนุญาตเทานั้น 

   

4 มีสมุดควบคุมการเบิกจายใบสั่งจราจร  
และสามารถตรวจสอบใบสั่งที่ใชหมดแลวได 

   

5 มีการแบงแยงหนาที่ระหวาง การบันทึกใบเสร็จรับเงิน และ
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ 

   

5. การประเมินระดับความเสี่ยงในกิจกรรมหรือรูปแบบการขโมยเงินสดที่ไดรับจากคาปรับ
จราจร หลงัการบันทึกบัญช ี

ลําดับ จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
มีโทรทัศนวงจรปดหรือเครื่องบันทึกวีดีโอที่ใชเฝาระวังใน
บริเวณที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับชําระเงินคาปรับจราจร 

   

2 
มีกระบวนการจัดเก็บเงินไวอยางเปนระบบ โดยผูมีสวน 
เก่ียวของเทานั้นที่สามารถเขาถึงได 

   

3 กระบวนการจัดเก็บเงินสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติได เชน 
เงินขาด  เงินเกิน เปนตน 

   

4 มีการจัดทําสถิติการจับกุมผูกระทําความผิดทางจราจรและการ
ชําระเงินคาปรับ  

   

5 
มีการจัดระบบการติดตามผลระหวางการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้ง
มีการรายงานผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 

   

6 
มีการแบงแยงหนาที่ระหวาง การบันทึกใบเสร็จรับเงิน และ
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ 

   

7 
มีการสับเปลี่ยนผูปฏิบัติงานในกระบวนการรับเงินคาปรับ
จราจรเปนครั้งคราว 

   

8 
มีการสับเปลี่ยนผูปฏิบัติงานในกระบวนการรับเงินคาปรับ
จราจรเปนครั้งคราว 
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 6.  การประเมินระดับความเสี่ยงในกิจกรรมหรือรูปแบบการใชจายและการเรียกเก็บเงินคาปรับ
ที่คางชําระ 

ลําดับ จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
การนําเงินสดไปใชจายไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนทุก
ครั้ง 

   

2 
การนําเงินสดไปใชจาย มีการระบุรายการ จํานวนรายการ 
ราคาและวันที่ที่จายเงิน อยางชัดเจน 

   

3 มีการกระทบยอดประจําเดือนระหวางบัญชีผูมาชําระคาปรับ 
กับ บัญชีลูกหนี้คาปรับคงคางที่รอเรียกเก็บ 

   

4 กรณีการลดหยอนคาปรับ ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ทุกครั้ง 

   

5 มีกระบวนการเพียงพอเพื่อมั่นใจไดวา  กระบวนการรับเงิน
คาปรับมีขอมูลที่ถูกตองและบันทึกภายในเวลาที่กําหนด 

   

6 มีการวิเคราะหเพื่อหาระดับหรือลักษณะของเหตุการณความ
ผิดปกติ ในการเรียกเก็บเงินคาปรับจราจร 

   

7 
มีการสอบทานเอกสารการรับเงิน เปนประจําเพื่อดูความ
ถูกตองครบถวนของเอกสารที่ใชประกอบการเรียกเก็บเงิน
คาปรับจราจร 
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  7.  การประเมินระดับความเสี่ยงในกิจกรรมหรือรูปแบบการยักยอกเงินคาปรับจราจร 

ลําดับ จุดควบคุม 
ผลการประเมิน 

ใช ไมแนใจ ไมใช 

1 
มีการสับเปลี่ยนผูปฏิบัติงานในกระบวนการรับเงินคาปรับ
จราจรเปนครั้งคราว 

   

2 
มีการลงโทษผูที่กระทําทุจริตในกระบวนการรับเงินคาปรับ
จราจร 

   

3 
ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไมมีผลประโยชน
รวมกันในกระบวนการรับเงินคาปรับจราจร 

   

4 
มีระเบียบการปฏิบัติงานและกระบวนการรับเงิน กําหนดไวเปน
ลายลักษณอักษร  

   

5 องคกรมีนโยบายเก่ียวกับการประมูลกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร 

   

6 มีการสอบทานการนําเงินสดไปใชจายที่ผิดปกติ    
 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไข 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2552 

งานจราจร (Traffic) เริ่มมีข้ึนครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2474  โดยกรมตํารวจ
ไดเสนอรางพระราชบัญญัติจราจรทางบกตอกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขอใหออกเปนกฎหมายใช
บังคับประชาชนโดยมี พ.ต.อ.ซี.บี.ฟอลเล็ต เปนผูราง พ.ร.บ.จราจรทางบกข้ึนโดยอาศัยหลัก
กฎหมายจราจรของประเทศอังกฤษมาดัดแปลงใหเขากับสภาพของประเทศไทยและไดผานการ  
พิจารณาจาก  สภาผูแทนราษฎรใหใชเปนกฎหมาย ไดเมื่อ พ.ศ.2477 สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดมอบหมายใหตํารวจจราจรประจําสถานีตํารวจแตละแหงปฏิบัติหนาที่  รับผิดชอบ
งานจราจรในเขตพ้ืนที่ 

กฎจราจร  คือ  สวนหนึ่งของกฎหมายจราจรซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบังคับ
ควบคุมการจราจรใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีความเปนระเบียบ  กฎหมายจราจรที่ใช
เปนหลักในปจจุบันคือ  องคประกอบของกฎหมายจราจร มี 6 เรื่องดังนี้  

1.  ตัวบทกฎหมาย  ซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูใชรถและใชถนน  ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

2.  ผูปฏิบัติตามกฎหมาย  ไดแก  คนขับรถทุกชนิด  (รวมถึงคนนั่งหรือซอนรถ
ดวย)    คนที่ตองใชถนน (เดินเทาขามถนน จูง ข่ี หรือไลตอนสัตว) 

3.  ผูบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย  ไดแก  เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ 
พนักงานสอบสวน ฯลฯ 

4.  เครื่องมือในการใชบังคับ  ไดแก  เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจร ฯลฯ 
5.  เครื่องมือในการจับกุม  ไดแก  เครื่องจับความเร็ว  เครื่องตรวจแอลกอฮอล  

เครื่องตรวจวัดควัน  เครื่องตรวจวัดเสียง  เครื่องตรวจวัดฟลมกรองแสง ฯลฯ 
6  วิธีการบังคับหรือการลงโทษ  ไดแก  การวากลาวตักเตือน  การเปรียบเทียบ

ปรับ  การลงโทษจําคุก  การพักใชใบอนุญาตขับรถ  การเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 
พนักงานเจาหนาที่  คือ  ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจรจะตองเปนผูที่ไดรับ

การแตงตั้งตามคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย  (ปจจุบันเปนคําสั่ง ที่ 387/2541 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2541) และมีอํานาจหนาที่ตามที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ มาตรา 19, มาตรา 114, 
มาตรา 133, มาตรา 138, มาตรา 139, มาตรา 142, มาตรา 143, มาตรา 143 ทวิ  และ มาตรา 
144  กําหนดใหอํานาจไว พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานจราจร มีอํานาจหนาที่ บังคับใช
กฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และมีอํานาจวากลาวตักเตือนไดตาม มาตรา 140 แหง 
พ.ร.บ.จราจรทางบก ฯ   
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พ.ร.บ.จราจรทางบก ลักษณะที่ 18  
 
อํานาจของเจาพนักงานจราจร และพนักงานเจาหนาที่ 

มาตรา 135  เพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร  เจาพนักงานจราจรมี
อํานาจกําหนดใหบริเวณหรือพ้ืนที่ใดที่เจาของที่ดินไดเปดใหประชาชนใชในการจราจรเปนทาง
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 136  ใหอธิบดีมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จะกําหนดและผานการ
อบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร  เพ่ือใหทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่  ของพนักงาน
เจาหนาที่ 
คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการอบรม  รายละเอียดเก่ียวกับการฝกอบรมหลักสูตรอาสาจราจรและ
หนาที่ของอาสาจราจร  ตลอดจนเครื่องแบบ  เครื่องหมายใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา 137  ในการปฏิบัติหนาที่ ที่ ได รับมอบหมายของอาสาจราจรตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหอาสาจราจรเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 138  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน  ทําใหไมปลอดภัย  หรือไม
สะดวกในการจราจรในอาณาบริเวณใด  เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดําเนินการไดตามที่เห็นสมควรและจําเปนเก่ียวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพ่ือใหเกิด
ความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรดังตอไปนี้ 

(1) หามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเทาเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทาง
ตอนใด 

(2) หามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(3) หามเลี้ยวรถ  กลับรถ  หรือถอยหลังรถ  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(4) กําหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดใหรถเดินไดทางเดียว  ทั้งนี้ชั่ว

ระยะเวลาเทาที่จําเปน 
มาตรา 139 ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจาพนักงานจราจรเห็นวาถาไดออก

ประกาศขอบังคับหรือ  ระเบียบเก่ียวกับการจราจรแลวจะเปนการปลอดภัย  และสะดวกใน
การจราจร  ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศขอบังคับ  หรือระเบียบดังตอไปนี้ 

(1) หามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 
(2) หามหยุดหรือจอด 
(3) หามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 
(4) กําหนดใหรถเดินไดทางเดียว 
(5) กําหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน 
(6) กําหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(7) กําหนดชองหรือแนวทางเดินรถข้ึนและลอง 
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(8) กําหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 
(9) กําหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ 
(10) กําหนดระเบียบการใชทางหรือชองเดินรถสําหรับรถบางประเภท 
(11) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการใชรถโรงเรียน 
(12) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยาน 
(13) ควบคุมขบวนแหหรือการชุมนุมสาธารณะ 
(14) ควบคุมหรือหามเลี้ยวรถในทางรวมทางแยก 
(15) ขีดเสนหรือทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  หรือติดตั้งสัญญาณจราจร  หรือ

เครื่องหมายจราจร 
(16) กําหนดระยะทางตอนใดใหขับรถล้ําเขาไปในเสนก่ึงกลางของทางที่เจา

พนักงานจราจรกําหนดไวได 
(17) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจอดรถที่ชํารุด  หักพัง  ตลอดจนรถที่ซอมแซม

ในทาง 
(18) กําหนดระเบียบการขามทางของคนเดินเทาบนทางที่ไมมีทางขาม 
(19) กําหนดการใชโคมไฟ 
(20) กําหนดการใชเสียงสัญญาณ 
(21) กําหนดระเบียบการอนุญาตและการใชรถที่มีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทาง

ไมใชยาง 
มาตรา 140(1)  เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่พบวาผูขับข่ีผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถนั้น ๆ  จะวากลาว 
ตักเตือนผูขับข่ี  หรือออกใบสั่งใหผูขับข่ีชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได  ในกรณีที่ไมพบตัว
ผูขับข่ีก็ใหติดหรือผูกใบสั่งไวที่รถที่ผูขับข่ีเห็นไดงาย  สําหรับความผิดที่กําหนดไวในมาตรา 
157 ทวิ มาตรา 159 มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ หามมิใหวากลาวตักเตือนหรือทําการ
เปรียบเทียบ  ในการออกใบสั่งใหผูขับข่ีชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไวเปนการชั่วคราวก็ได  แต
ตองออกใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ีใหแกผู ขับข่ีไว  และเจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจาหนาที่ตองรีบนําใบอนุญาตขับข่ีที่เรียกเก็บไวไปสงมอบพนักงานสอบสวน  ภายในแปด
ชั่วโมงนับแตเวลาที่ออกใบสั่ง  ใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ีที่ออกใหตามวรรคสามใหใชแทน
ใบอนุญาตขับข่ีไดเปนการชั่วคราวไมเกินเจ็ดวัน  เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ 
หรือพนักงานสอบสวนไดวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบปรับ  และผูขับข่ีไดชําระ
คาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว  ใหคืนใบอนุญาตขับข่ีทันที  ในกรณีเจาพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ออกใบสั่งแตไมพบตัวผูขับข่ี  ใหสันนิษฐานวาเจาของรถหรือผูครอบครองรถ
เปนผูกระทําผิดดังกลาวเวนแตสามารถพิสูจนไดวาผูอ่ืนเปนผูขับข่ี  การกําหนดจํานวนคาปรับ
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ตามที่เปรียบเทียบ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด  ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาต
ขับข่ี ใหทําตามแบบที่เจาพนักงานจราจรกําหนด 
 

มาตรา 141(2)  ผูขับข่ีหรือเจาของรถซึ่งไดรับใบสั่งตามมาตรา  140  อาจเลือกปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) ชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งหรือตามจํานวนที่พนักงานสอบสวน
แจงใหทราบ  ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบสั่งหรือสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาภายในวัน  เวลา  ที่ระบุไวในใบสั่ง 

(2) ชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งโดยการสงธนาณัติ  หรือการสงตั๋ว
แลกเงินของธนาคารโดยทาง  ไปรษณียลงทะเบียน  สั่งจายใหแกอธิบดีพรอมดวยสําเนาใบสั่ง
ไปยังสถานที่  และภายในวัน  เวลา  ที่ระบุไวในใบสั่ง เมื่อผูไดรับใบสั่งไดชําระคาปรับครบถวน
ถูกตองแลวใหคดีเปนอันเลิกกัน  และในกรณีที่เจาพนักงานจราจร  หรือพนักงานเจาหนาที่ได
เรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไว ใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดสงใบอนุญาตขับข่ี
ที่เรียกเก็บไวคืนใหแกผูไดรับใบสั่งโดยเร็ว  และใหถือวาใบรับการสงธนาณัติหรือใบรับการสงตัว๋
แลกเงินประกอบกับใบสั่งเปนใบแทนใบอนุญาตขับข่ีไดเปนเวลาสิบวัน  นับแตวันที่สงธนาณัติ  
หรือตั๋วแลกเงินดังกลาว  วิธีการชําระคาปรับโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนและวิธีการสง
ใบอนุญาต ขับข่ีคืนใหแกผูไดรับใบสั่งใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา 141 ทวิ(3) ในกรณีที่ผูขับข่ีหรือเจาของรถซึ่งไดรับใบสั่งไมปฏิบัติตามมาตรา 
141 ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ทราบที่อยูของผูขับข่ีหรือที่อยูของเจาของรถ  ใหพนักงานสอบสวน
ออกหมายเรียกผูขับข่ีหรือเจาของรถใหมารายงานตัวที่พนักงานสอบสวน  ในกรณีดังกลาวนี้ผู
ไดรับหมายเรียกตองมารายงานตัวตามวัน  เวลา  และ  ณ สถานที่ที่ระบุไวในหมายเรียก  และ
ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบและวากลาวตักเตือนผูไดรับหมายเรียกดังกลาว 

(2) ในกรณีที่ไมอาจสงหมายเรียกใหแกผูขับข่ีหรือเจาของรถได  ใหพนักงาน
สอบสวนแจงเปนหนังสือไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตและตามกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบก  เพ่ือใหนายทะเบียนแจงใหผูมาติดตอขอชําระภาษีประจําปสําหรับรถคัน
นั้นไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก  ถาผูมาติดตอขอชําระภาษีประจําปเปน
เพียงตัวแทนของเจาของรถ  ใหผูมาติดตอแจงใหเจาของรถทราบเพ่ือไปรายงานตัวที่พนักงาน
สอบสวนตามหมายเรียกในกรณีดังกลาวนี้  ใหนายทะเบียนงดรับชําระภาษีประจําป  สําหรับรถ
คันนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดรับแจงจากพนักงานสอบสวนวาไดมีการปฏิบัติตาม
หมายเรียกนั้นแลว การงดรับชําระภาษีประจําปไมเปนเหตุใหผูนั้นไมตองชําระเงินเพ่ิมตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวา ดวยการขนสงทางบก แลวแตกรณ ี
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มาตรา 142(1) เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับข่ีหยุดรถ
ในเมื่อ 

(1) รถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6 
(2) เห็นวาผู ขับข่ีหรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถนั้น ๆ ในกรณีที่เจาพนักงานจราจร  พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูขับข่ีฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ใหเจาพนักงาน
จราจร พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่  สั่งใหมีการทดสอบผูขับข่ีดังกลาววาหยอน 
ความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนหรือไม 

(3) ในกรณีที่ผู ขับข่ีตามวรรคสองไมยอมใหทดสอบ  ใหเจาพนักงานจราจร  
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่  มีอํานาจกักตัวผูนั้นไวดําเนินการทดสอบไดภายใน
ระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณี  เพ่ือใหการทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  และเมื่อผูนั้นยอมให
ทดสอบแลว เหตุผลการทดสอบปรากฏวาไมไดฝาฝน มาตรา 43 (1) หรือ (2) ก็ใหปลอยตัวไป
ทันที 

(4) การทดสอบตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 143 ถาปรากฏวาผูขับข่ีนํารถที่มีสภาพไมถูกตองตามมาตรา 6 ไปใชในทาง 
นอกจากจะตองรับโทษตามบทบัญญัตินั้น ๆ  แลวเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของรถหรือผูขับข่ีซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง 

มาตรา 143 ทวิ(5)  เจาพนักงานจราจร  พนักงานเจาหนาที่  หรือผูตรวจการมีอํานาจ
สั่งใหผูขับข่ีหยุดรถเพ่ือทําการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 10 ทวิ และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการใชรถนั้นเปนการชั่วคราวและใหเจาของ
รถหรือผูขับข่ีซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง 

มาตรา 144(6)  เมื่อเจาของรถหรือผูขับข่ีไดซอมหรือแกไขรถถูกตองตามคําสั่งเจา
พนักงานจราจร  พนักงานเจาหนาที่  หรือผูตรวจการ  ซึ่งสั่งตามมาตรา 143 หรือมาตรา 143 
ทวิ แลว  ใหนํารถไปใหเจาพนักงานจราจรหรือผูที่อธิบดีแตงตั้งใหมีอํานาจตรวจรถตรวจรับรอง 
เจาของรถหรือผูขับข่ีจะนํารถออกใชในทางไดเมื่อไดรับใบตรวจรับรอง การตรวจรับรองรถตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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