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ค าน า 
  
 เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหา มาจาก
สาเหตุต่าง ๆ ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี และหัวหน้าส่วนราชการและ
เป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายข้ึน ก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรอื่นท่ีไม่มีการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน แต่อย่างใด
จังหวัดภูเก็ต จึงได้รวบรวมข้อมูลความเส่ียงจากส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็น
แนวทางในการป้องกันบุคลากรของจังหวัดภูเก็ต ไม่ให้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
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 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต  
 1. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันวิเคราะห์
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 3. เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  

๑. สถานการณ์การทุจริต  
 การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีตนเองมีอยู่ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ พี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีความสลับซับซ้อน 
ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international)               
มีความเห็นว่า จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาเหตุการทุจริตและลักษณะของความเส่ียง หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพื้นฐาน
ของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีอาจจะถูกกระทบจากการด าเนินมาตรการดังกล่าวด้วย 
ส าหรับประเทศไทยการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการท านิติกรรมกับต่างประเทศ รวมท้ังการท าธุรกรรมทางการเงิน
ท่ีมีความเช่ือมโยงกันท้ังในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยในประเทศไทยนั้น การทุจริตมีอยู่ในทุกระดับ
ต้ังแต่การเมืองในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการ ท้ังฝ่ายพลเรือน ทหาร และต ารวจ ตลอดจน
การทุจริตในภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึง การรับสินบนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง
การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์ 
ขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเสมอภาค
และความเป็นธรรม  
 ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ หรือการรับสินบน  
 ๒.๑ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร     
ซึ่งอาจมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวก     
ให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสีย   
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  

 /2.2 สินบน... 
 



- 3 - 
 
 2.2 สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นท่ีให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระท าการ
หรือละเว้นไม่กระท าการตามท่ีผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ  
 ๒.3 การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน     
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
  (๑) ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
 (๒) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
 (3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
 (๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

 (๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต  
กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต         
เป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมาก 
หรือหากมีการให ้- การรับของขวัญและผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตมากขึ้น 
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริตในครั้งนี้  ได้น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามบริบทการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เพื่อให้สามารถก าหนด
มาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อยอีกด้วย  
 การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุท าให้  
 (๑) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการขาดความรับผิดชอบท่ีเพียงพอ  

 (๒) การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม และจริยธรรม  
 (๓) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 (4) ขาดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  
 จังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดภูเก็ต ได้รวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตจากส่วนราชการในสังกัด
ราชการส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ต และจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ดังนี้  

/ขั้นตอนท่ี ๑ ... 
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ขั้นตอนที ่๑ การระบุความเสี่ยง           
 ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Know factorและ Unknown Factor) 

ท่ี   
 

 โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 
 

 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  
Know factor 

(ร้อยละ) 
Unknown Factor 

(ร้อยละ) 
1 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ ให้ ญาติ พี่น้อง 
หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน 

2.6 97.4 

2 หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการ     
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การน าทรัพย์สิน ทางราชการ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น  

12.8 89.3 

3 หน่วยงานมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

5.1 94.9 

4 หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลท่ีรู้จัก ญาติ 
พี่น้อง ในการให้บริการหรือติดต่อกับทางราชการ 
ก่อนประชาชนท่ีมาติดต่อราชการปกติ 

5.1 94.9 

  ตารางท่ี ๑ อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเส่ียง 
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด  
 - ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่ร้อยละในช่อง Known Factor  
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ให้ใส่ร้อยละในช่อง Unknown Factor  
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 
ขั้นตอนที ่๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
 ขั้นตอนท่ี ๒ ให้น้าข้อมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียง    
ในช่องสีไฟจราจร  
ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
สถานะสีเขียว :    ความเส่ียงระดับต้่า  
   สถานะสีเหลือง :   ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน   
                           ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม :   ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมี

หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ้านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ  
สถานะสีแดง :  ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จัก 
                          ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก้ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่้าเสมอ 

/ตารางท่ี ๒ ... 
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  ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว 

 

เหลือง 

 

ส้ม แดง 

1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ
ประโยชน์ ให ้ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

 

 
   

2 การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การน า
ทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 
   

3 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 
   

4 การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลท่ีรู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือ
ติดต่อกับทางราชการ ก่อนประชาชนท่ีมาติดต่อราชการปกติ 

 
   

 ตารางท่ี ๒ น้าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๑ น้ามาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร  
 - สีเขียว  หมายถึง ความเส่ียงระดับต้่า  
 - สีเหลือง  หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง  
 - สีส้ม  หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง  
 - สีแดง   หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 

ขั้นตอนที ่๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 ขั้นตอนท่ี ๓ น้าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียงระดับสูงมาก 
ท่ีเป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาท้าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจ้าเป็นของการ   
เฝ้าระวัง ท่ีมีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์    
ในการให้ค่า ดังนี้  
 ๓.๑  ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส้าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึงมีความจ้าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท้าการป้องกันไม่ด้าเนินการไม่ได้ 
ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ้าเป็นต้่าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
 ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก้ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓  

/- กิจกรรมหรือ ... 
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 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓  
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน  Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 

 ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอ้มูลที่ต้องเฝ้าระวัง 4 มิติ  
    (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต  

 

ระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง (ก) 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ข) 

ค่าประเมิน การ
ควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต 
(ก)×(ข) 

3 2 1 3 2 1 

1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ 
ญาติ พี่น้อง หรือบุคคล
ใ ก ล้ ชิ ด ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
ในหน่วยงาน  

   
 

 
 

  3 

 

2 การ ใ ช้ ทรั พย ากรขอ ง 
ทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว เช่น การน าทรัพย์สิน
ทา ง ราชการ ไปใ ช้ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นต้น 

  
 
 

 
 

  3 

 

3 ก า ร เ บิ ก เ งิ น ร า ช ก า ร 
ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น  
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

 
 

 
 

 
   3 

4 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี 
กา ร เ อื้ อ ปร ะ โ ยชน์ แ ก่
บุคคลท่ีรู้จัก ญาติ พี่น้อง 
ในการให้บริการ  หรือ
ติด ต่อกั บทางร าชการ 
ก่อนประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการปกติ 

   
   

 

 2 

  ตารางท่ี ๓ นาข้อมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาหาค่าความเส่ียงรวม 
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

/ตารางท่ี ๓.๑… 
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   ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการ
เอื้อประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคล
ใกล้ชิดของบุคลากร ในหน่วยงาน  

1 ๑ 
 

2 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ   ใช้ทรัพยากร
ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น 
การน าทรัพย์ สินทางราชการไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น 

1 1 

3 ร้อยละของหน่ วยงาน ท่ีมีการ เบิก เงิ น
ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

1 1 

4 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี การเอื้อประโยชน์
แก่บุคคลท่ีรู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการ 
หรือติดต่อกับทางราชการ ก่อนประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการปกติ  
 

1 1 

   ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย   
  

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial   
  

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User   
  

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process   
  

กระทบด้านการเรียนรู ้องค์ความรู้ Learning & Growth   
  

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ขั้นตอนท่ี ๔ ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
 

/ดี : จัดการได้ทันที… 
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 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

  ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ท่ี 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยงการทุจริต 
ต่ า ปานกลาง สูง 

1 หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด 
ของบุคลากรในหน่วยงาน  

ดี 

 

2 

 

 
 

  

2 หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การน าทรัพย์สิน
ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
เป็นต้น 

ดี 

 

2 

 

 
  
 

  

3 หน่วยงานมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน   
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก  

ดี 

 

2 

 

 
 

  

4 หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคล  
ท่ีรู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือ
ติดต่อกับทางราชการก่อนประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการปกติ  

ดี 

 

1 

 

 
 

  

 ตารางท่ี ๔ ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมิน 
การควบคุม ความเส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียง เรื่องท่ีท า
การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเส่ียงการทุจริต มีค่าความเส่ียง อยู่ระดับใด จะได้น าไป
บริหารจัดการความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง  

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง   
Risk – Control Matrix Assessment ในตารางท่ี ๔ ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง มาท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง  (กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมิน 
 
 

/การควบคุม… 
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การควบคุม ความเส่ียง ในตารางท่ี ๔ ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า
ความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวัง
ความเส่ียง การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงาน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติม) 

 ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเส่ียงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจริต 

การขอจัดซื้อจัดจ้าง  
- ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด ของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

- จัดท ามาตรการปองกันการทุจริต ก าหนดระยะ
ตรวจสอบย้อนกลับกันเองให้มีจิตส านึกในการเป็นคน
ดี ติดตาม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระ
ระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- สอดส่องดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กร 
- การประชุมประจ าเดือนเพื่อวางมาตรการ แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และว่ากล่าวตักเตือนผู้ท่ี
มีความสุ่มเส่ียงในการทุจริต 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต 

2 เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจริต 
การใช้ทรัพยากรของทางราชการ  
- การน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว  

- สร้างการรับรู้ และรณรงค์ในการประชุมติดตามงาน
ทุกเดือน 
- ก าหนดกลไกและ เครื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ควบคุมการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การจัดท าเบียนควบคุม การ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ การควบคุมการปฏิบัติงานให้
อยู่ในระเบียบกฎหมาย 
- สอดส่องดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กร 
- จัดท ามาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
โดยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 

3 เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจริต 
การเบิกเงินราชการตามสิทธิ 
- ขออนุมัติค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน   ค่าเบี้ยเล้ียง 
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
- ใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน 

- จัดอบรมหรือส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมเพื่อใหความรู ้ 
- ก าหนดมาตรการเบิกจ่ายตลอดห้วงเวลาการเบิกจ่าย 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดภูเก็ต 

4       เหตุการณ์ความเส่ียงการทุจริต 
การเอื้อประโยชน์แก่บุคคล  ท่ีรู้จัก ญาติ พี่น้อง  
- ในการให้บริการหรือติดต่อกับทางราชการก่อน
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการปกติ  

- สอดส่องดูแลความประพฤติของบุคลากรในองค์กร 
- การจัดท าโครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันและ
ปรามปราบการทุจริตในองค์กร 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากรได้รับทราบอยู่เป็นประจ า 

/จากการวิเคราะห์… 
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จากการวิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตของจังหวัดภูเก็ต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 และจัดล าดับความส าคัญ สรุปได้ว่าความเส่ียงการทุจริตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นสูงท่ีสุด 
ได้แก่  

1. การจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าประเมินความเส่ียง 3 คะแนน 
2. การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  ค่าประเมินความเส่ียง 3 คะแนน  
3. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ                      ค่าประเมินความเส่ียง 3 คะแนน 
4. การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลท่ีรู้จัก                          ค่าประเมินความเส่ียง 2 คะแนน 

 โดยจังหวัดภูเก็ตได้น าผลการวิเคราะห์ความเส่ียงมาก าหนดเป็นมาตรการ วิธีการควบคุม   
เพื่อป้องกันการทุจริตของจังหวัดภูเก็ตส าหรับความเส่ียงการทุจริตท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นสูงท่ีสุด ได้ดังนี้ 

 1. การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพยากรของทางราชการ และการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลท่ีรู้จัก 
     - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งต้ังคณะท างานในการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของจังหวัดภูเก็ต ตามค าส่ังจังหวัดภูเก็ต ท่ี 143/2564 ลงวันท่ี 12 
มกราคม พ.ศ.2564 เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการให้ส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดย
ค านึงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมใน
องค์กร และการสร้างคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ความโปร่งใส ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมี
ส่วนร่วมของประชาน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  -.ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดภูเก็ต 
และก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานถือปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล การสร้างค่านิยมและทัศนคติให้มีจริยธรรม มุ่งเน้นผลประโยชน์ของราชการเป็นหลัก และกล้าหาญท่ี
จะรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด  
 2. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ก าหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมและคุณธรรม         
ในองค์กร เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต น าไปใช้ในการบริหารงาน และแจ้งให้ข้าราชการและ
บุคลากรของสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ  

  นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังได้ประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคล่ือนมาตรการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตคอร์รัปชันในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตส านึกของทุกภาคส่วน     
ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

 

 

/3. วิเคราะหค์วามเส่ียง... 
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 3. วิเคราะห์ความเส่ียง 4 มาตรการดังกล่าวข้างต้น จังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต 
ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียงการทุจริต  และก าหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริตของจังหวัดภูเก็ต โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี 
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย และก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้จัดท าประกาศ
จังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
งานของหน่วยงาน และประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีทุกระดับในจังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ของจังหวัดภูเก็ต โดยก าหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 
ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดภูเก็ตในเรื่องดังกล่าว และก าหนดให้ส่วนราชการรายงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ให้จังหวัดภูเก็ตทราบ จ านวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ (วันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) ภายในวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖4  และ
ครั้งท่ี ๒ (วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖4 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) ภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕64 
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