รายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งของการดาเนิ นงาน
หรือการปฏิบตั หิ น้าที่ท่อี าจก่อให้เกิดการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุม่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

คำนำ
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญ หา มาจาก
สาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการและ
เป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่ง ด่วนของรัฐบาล การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดาเนินงานขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน แต่อย่างใด
จังหวัดภูเก็ต จึงได้รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกันบุคลากรของจังหวัด ภูเก็ต ไม่ให้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนจังหวัดภูเก็ต
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วัตถุป ระสงค์ของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรดำเนิน งำนหรือกำรปฏิบั ติ
หน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในจังหวัดภูเก็ต
1. เพื่อให้ส่วนราชการในสัง กัดราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัด ภูเก็ต ได้ร่วมกันวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
3. เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ ำที่ที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตในจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖5
๑. สถำนกำรณ์กำรทุจริต
การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อานาจหรืออิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ พี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน
ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international)
มีความเห็นว่า จาเป็นต้องดาเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สาเหตุการทุจริตและลักษณะของความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพื้นฐาน
ของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูกกระทบจากการดาเนินมาตร การดังกล่าวด้วย
สาหรับประเทศไทยการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการทานิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการทาธุรกรรมทางการเงิน
ที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยในประเทศไทยนั้น การทุจริตมีอยู่ในทุกระดับ
ตั้งแต่การเมืองในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร และตารวจ ตลอดจน
การทุจริตในภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึง การรับสินบนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมและทาให้ผลประโยชน์
ขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเสมอภาค
และความเป็นธรรม
๒. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรขั ดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ หรือกำรรับสินบน
๒.๑ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร
ซึ่งอาจมีอานาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก
ให้ดารงตาแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ
/2.2 สินบน...

-32.2 สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทาการ
หรือละเว้นไม่กระทาการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ
๒.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
(3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
(๑) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
(๒) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
๓. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริต
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ลดมู ลเหตุข องโอกาสที่ จ ะท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายจากการปฏิ บั ติง านที่ อ าจเกิ ด การทุ จ ริ ต
เป็นสาคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมาก
หรือหากมีการให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตมากขึ้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในครั้งนี้ ได้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติง าน เพื่อให้สามารถกาหนด
มาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ ชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นปัญหาสาคัญ
และพบบ่อยอีกด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
(๑) การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบที่เพียงพอ
(๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม และจริยธรรม
(๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
(4) ขาดจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจากส่วนราชการในสังกัด
ราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัด ภูเก็ต และจัดทาเป็นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 ดังนี้
/ขั้นตอนที่ ๑ ...

-4–
ขั้นตอนที่ ๑ กำรระบุควำมเสี่ยง
ตำรำงที่ 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Know factorและ Unknown Factor)
ที่

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต

ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต
Know factor
(ร้อยละ)
0

Unknown Factor
(ร้อยละ)
100

1 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้ ญาติ พี่น้อง
หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน
2 หน่ ว ยงานมี ก ารใช้ ท รั พ ยากรของทางราชการ
4.5
95.5
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนาทรัพย์สิน ทางราชการ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น
3 หน่วยงานมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
0
100
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก
4 หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จัก ญาติ
4.5
95.5
พี่น้อง ในการให้บริการหรือติดต่อกับทางราชการ
ก่อนประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ
ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่ร้อยละในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด
ให้ใส่ร้อยละในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ ให้น้าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง
ในช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่้า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม :
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมี
หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ้านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสู งมาก เป็น กระบวนงานที่เกี่ย วข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก้ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่้าเสมอ
/ตารางที่ ๒ ...

-5ตำรำงที่ ๒ ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร)
ที่

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต

เขียว

1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ
ประโยชน์ ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรใน
หน่วยงาน
2 การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนา
ทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว



3 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
4 การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือ
ติดต่อกับทางราชการ ก่อนประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ



เหลือง

ส้ม

แดง





ตารางที่ ๒ น้าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ น้ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่้า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม
หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ ๓ น้าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก
ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท้าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจ้าเป็นของการ
เฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์
ในการให้ค่า ดังนี้
๓.๑ ระดับความจ้าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส้าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงมีความจ้าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท้าการป้องกันไม่ด้าเนินการไม่ได้
ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ้าเป็นต่้าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก้ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
/- กิจกรรมหรือ ...

-6- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
ตำรำงที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 4 มิติ
(หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต

ระดับควำมจำเป็นของกำร
เฝ้ำระวัง (ก)
3
2
1

ระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (ข)
3
2
1

ค่ำประเมิน กำร
ควบคุมควำมเสี่ยง
กำรทุจริต
(ก)×(ข)
3



1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้
ญาติ พี่น้อง หรือบุคคล
ใ ก ล้ ชิ ด ข อ ง บุ ค ล า ก ร
ในหน่วยงาน


2 ก าร ใช้ ทรั พ ยาก ร ขอ ง
3
ทางราชการเพื่ อประโยชน์
ส่วนตัว เช่น การนาทรัพย์สิน
ทา ง ราชการไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นต้น


3 ก า ร เ บิ ก เ งิ น ร า ช ก า ร
3
ตามสิ ท ธิ เ ป็ น เท็ จ เช่ น
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้า น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ าพาหนะ
ค่าที่พัก


4 ร้อยละของหน่ วยงานที่ มี
3
ก า ร เ อื้ อ ปร ะ โ ยช น์ แ ก่
บุคคลที่รู้จัก ญาติ พี่น้อง
ในการให้ บ ริ ก าร หรื อ
ติ ด ต่ อ กั บ ทางร าชก าร
ก่อนประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการปกติ
ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
/ตารางที่ ๓.๑…

-7ตำรำงที่ ๓.๑ ระดับควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง
ที่

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต

1

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการ
เอื้อประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคล
ใกล้ชิดของบุคลากร ในหน่วยงาน
ร้อยละของหน่ วยงานที่มีการใช้ทรัพยากร
ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น
การน าทรั พ ย์ สิ น ทางราชการไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น
ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ มี ก ารเบิ ก เงิ น
ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ร้อยละของหน่วยงานที่มี การเอื้อประโยชน์
แก่บุคคลที่รู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการ
หรือติดต่อกับทางราชการ ก่อนประชาชน
ที่มาติดต่อราชการปกติ

2

3
4

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
1

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
๑

1

1

1

1

1

1

ตำรำงที่ ๓.๒ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced Scorecard
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต

1

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย



ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial



ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User



ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process



กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth



2

3

ขั้นตอนที่ ๔ กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
/ดี : จัดการได้ทันที…

-8ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตำรำงที่ ๔ ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ที่

1

2

3

4

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต

หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด
ของบุคลากรในหน่วยงาน
หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนาทรัพย์สิน
ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เป็นต้น
หน่วยงานมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคล
ที่รู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือ
ติดต่อกับทางราชการก่อนประชาชนที่มา
ติดต่อราชการปกติ

คุณภำพกำร ค่ำประเมินกำร
จัดกำร
ควบคุมควำม
เสี่ยงกำรทุจริต

ค่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ต่ำ

ดี

2



ดี

2



ดี

2



ดี

2



ปำนกลำง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมิน
การควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทา
การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นาไป
บริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้เ ลือ กเหตุ การณ์ ที่มี ความเสี่ ยงสูง สุด จากการประเมิน การควบคุม ความเสี่ ย ง
Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง
ปานกลาง มาทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมิน
/การควบคุม…

-9การควบคุม ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า
ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า หรือ ค่อนข้างต่า ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดาเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)
ตำรำงที่ ๕ ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ชื่อแผนบริหำรควำมเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ที่
1

รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การขอจัดซื้อจัดจ้าง
- ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ของ
บุคลากรในหน่วยงาน

มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
- จั ดท ามาตรการปองกัน การทุ จริ ต กาหนดระยะ
ตรวจสอบย้อนกลับกันเองให้มีจิตสานึกในการเป็นคนดี
ติดตามกากับดูแลการปฏิ บัติ งานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- สอดส่องดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กร
- การประชุมประจาเดือนเพื่อวางมาตรการ แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่
มีความสุ่มเสี่ยงในการทุจริต
- จั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในจั ง หวั ด
ภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้า ใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต
2 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
- สร้างการรับรู้ และรณรงค์ในการประชุมติดตามงาน
การใช้ทรัพยากรของทางราชการ
ทุกเดือน
- การนาทรัพย์สินทางราชการไปใช้เ พื่อประโยชน์ - ก าหนดกลไกและเครื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม การ
ส่วนตัว
ดาเนิน งานต่ า งๆ เช่น การจั ดท าเบีย นควบคุ ม การ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ การควบคุมการปฏิบัติงานให้
อยู่ในระเบียบกฎหมาย
- สอดส่องดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กร
- จั ด ท ามาตรการในการตรวจสอบการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
โดยให้ผู้ บัง คับ บัญ ชาตรวจสอบการใช้ ดุล ยพิ นิจ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
3 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
- จัดอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อใหความรู้
การเบิกเงินราชการตามสิทธิ
- กาหนดมาตรการเบิกจ่ายตลอดห้วงเวลาการเบิกจ่าย
- ขออนุมัติค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง - จั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในจั ง หวั ด
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้า ใจในการป้องกัน
- ใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต
4 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
- สอดส่องดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กร
การเอื้อประโยชน์แก่บุคคล ที่รู้จัก ญาติ พี่น้อง
- การจัดทาโครงการสร้างจิตสานึกในการป้องกันและ
- ในการให้บริการหรือติดต่อกับทางราชการก่อน ปรามปราบการทุจริตในองค์กร
ประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากรได้รับทราบอยู่เป็นประจา
/จากการวิเคราะห์…

- 10 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของจังหวัด ภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 และจัดลาดับความสาคัญ สรุปได้ว่าความเสี่ยงการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุด
ได้แก่
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าประเมินความเสี่ยง 2 คะแนน
2. การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ค่าประเมินความเสี่ยง 2 คะแนน
3. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ค่าประเมินความเสี่ยง 2 คะแนน
4. การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จัก
ค่าประเมินความเสี่ยง 2 คะแนน
โดยจังหวัด ภูเก็ตได้นาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมากาหนดเป็นมาตรการ วิธีการควบคุม
เพื่อป้องกันการทุจริตของจังหวัดภูเก็ตสาหรับความเสี่ยงการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุด ได้ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพยากรของทางราชการ และการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จัก
- ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะทางานในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ของจังหวัดภูเก็ต ตามคาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 497/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ.2565 และจังหวัดภูเก็ตได้จัดทาโครงการรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจัง หวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูเก็ตแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ เพื่อกาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตนาไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคานึงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความ
ปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการสร้างคุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน ความโปร่งใส ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-.ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดภูเก็ตใส
สะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อ
ประกาศว่า จังหวัดภูเก็ตจะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทาหน้าที่นาบุคลากร จังหวัดภูเก็ต ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก
สาคัญ มั่นคง ดารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่ง ที่ถูกต้อง ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
2. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
- ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ก าหนดมาตรการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมและคุ ณ ธรรม
ในองค์กร เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต นาไปใช้ในการบริหารงาน และแจ้งให้ข้าราชการและ
บุคลากรของสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ
นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังได้ประชุมคณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจัง หวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันในจังหวัดภูเก็ต รวมถึง การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสานึกของทุกภาคส่วน
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
/3. วิเคราะห์ความเสี่ยง...
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3. วิเคราะห์ความเสี่ยง 4 มาตรการดังกล่าวข้างต้น จังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต
ได้ร่วมกันกาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ย งการทุจริต และกาหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกั น
การทุจริตของจังหวัด ภูเก็ต โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในจัง หวัด ภูเก็ตบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย และกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้จัดทาประกาศ
จังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
งานของหน่วยงาน และประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในจัง หวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติง านด้วยความโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ของจัง หวัดภูเก็ต โดยกาหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
ได้ รับ ทราบและถือ ปฏิ บัติ ต ามประกาศจั ง หวัด ภูเ ก็ต ในเรื่อ งดั ง กล่ าว และกาหนดให้ ส่ว นราชการรายงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ให้จังหวัดภูเก็ตทราบ จานวน 2 ครั้ง
ได้แก่ ครั้งที่ ๑ (วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) ภายในวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖5 และ
ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65

ภำคผนวก
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แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของจังหวัดภูเก็ต

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตของจังหวัดภูเก็ต
การตอบกลับ 22 รายการ

เผยแพร่การวิเคราะห์

1. หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้
ญาติ พี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน

เคยเกิดขึ้นหรือไม่

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

เคยเกิดขึ้น
ไม่เคยเกิดขึ้น

100%

ต้องเฝ้าระวังในระดับใด

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

น้อย
27.3%

ปานกลาง
มาก
9.1%

63.6%

https://docs.google.com/forms/d/1a_1qC2Rc09a2PXyoKnrSRiCskCy1HS14-LtrCEXVot4/viewanalytics
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หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับใด

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

น้อย
54.5%

ปานกลาง
มาก

18.2%

27.3%

2. หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำทรัพย์สินทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เคยเกิดขึ้นหรือไม่

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

เคยเกิดขึ้น
ไม่เคยเกิดขึ้น

95.5%

https://docs.google.com/forms/d/1a_1qC2Rc09a2PXyoKnrSRiCskCy1HS14-LtrCEXVot4/viewanalytics
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ต้องเฝ้าระวังในระดับใด

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

น้อย
22.7%

ปานกลาง
มาก
13.6%

63.6%

หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับใด

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

น้อย
54.5%

ปานกลาง
มาก

18.2%

27.3%

3. หน่วยงานมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก

https://docs.google.com/forms/d/1a_1qC2Rc09a2PXyoKnrSRiCskCy1HS14-LtrCEXVot4/viewanalytics
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เคยเกิดขึ้นหรือไม่

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

เคยเกิดขึ้น
ไม่เคยเกิดขึ้น

100%

ต้องเฝ้าระวังในระดับใด

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

น้อย
18.2%

ปานกลาง
มาก
13.6%

68.2%

หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับใด

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

น้อย
ปานกลาง

59.1%

มาก

18.2%
22.7%

https://docs.google.com/forms/d/1a_1qC2Rc09a2PXyoKnrSRiCskCy1HS14-LtrCEXVot4/viewanalytics
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4. หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือติดต่อกับทาง
ราชการ ก่อนประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ

เคยเกิดขึ้นหรือไม่

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

เคยเกิดขึ้น
ไม่เคยเกิดขึ้น

95.5%

ต้องเฝ้าระวังในระดับใด

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

น้อย
9.1%

ปานกลาง
มาก

13.6%

77.3%

https://docs.google.com/forms/d/1a_1qC2Rc09a2PXyoKnrSRiCskCy1HS14-LtrCEXVot4/viewanalytics
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หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับใด

คัดลอก

คำตอบ 22 ข้อ

น้อย
54.5%

ปานกลาง
มาก

18.2%

27.3%

5. หน่วยงานของท่านมีมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร
บ้าง และดำเนินการในช่วงใด

ระบุคำตอบ
คำตอบ 11 ข้อ

กิจกรรม การฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เรื่อง การบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต กรม สปก+สปก จังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร
กิจกรรมติดป้ ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
จัดทำมาตรการในการป้ องกันความเสี่ยงการทุจริต
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ชัดเจน หากฝ่ าฝื นมีมาตรการลงโทษ โดยดำเนินการทุกเดือน
กำหนดแนวทางปฏิบัติ
1.ประชาสัมพันธ์มาตรการป้ องกันการทุจริตผ่านช่องทางไลน์กลุ่มบุคลากร เฟสบุ๊ค(facebook)
ของหน่วยงาน
2.กิจกรรมรณรงค์/แสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต
ไม่มี

เนื้อหานี้มิได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิด - ข้อกำหนดในการให้บริการ - นโยบายความเป็ นส่วนตัว

ฟอร์ม
https://docs.google.com/forms/d/1a_1qC2Rc09a2PXyoKnrSRiCskCy1HS14-LtrCEXVot4/viewanalytics
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