รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตจังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-1-

คานา
ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กาหนดตัวชี้วัดให้จังหวัดดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจาปี ซึ่งกาหนดให้จังหวัด ที่ได้รับการ
ประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
จังหวัดปทุมธานี จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตใน 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่ งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกาหนดกิจกรรมในการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

-2จังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนิน การประเมินความเสี่ ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ
1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
1.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทาการทุจริต
เข้ามาได้ได้อีก
1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้า
ในเรื่ องประเด็น ที่ไม่คุ้นเคย ในส่ วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่ วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor)
2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย
2.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่ วยงานที่มี ภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
2.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
2.3 ความเสี่ย งการทุจริตในความโปร่ งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

3. ขั้นตอน...

-33. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การประเมิน...

-4การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ



2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ



Unknow Factor

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพื่อแสดงสถานะ
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุ ส ถานะของความเสี่ ย งในช่อง
สีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยง

เขียว

เหลือง

แดง



1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ส้ม



ขั้นตอน...

-5ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการกาหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของ
ปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนน
ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกัน ไม่ดาเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
การเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ (จาเป็น X รุนแรง)
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
2
3
6
โอกาส/ความเสี่ยง

2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

2

2

4

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน...

-6อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ
ดี

1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถกู ต้องตามระเบียบ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า (1)
ค่อนข้างต่า (2)
ปานกลาง (3)
6

พอใช้

ค่อนข้างต่า (4)

ปานกลาง (5)

ค่อนข้างสูง (6)

ค่อนข้างสูง (8)

สูง (9)

4

อ่อน

ปานกลาง (7)

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk –
Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5
หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อน
เป็นอันดับแรก
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 2- 4
หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่า - ค่อนข้างต่า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี - พอใช้ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
(ค่าความเสี่ยงรวม = 6)
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4)

เขียว

เหลือง

แดง



สถานะ...

-7สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6
สถานะสีแดง: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6

ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7,8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่า
การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4,5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้น
แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1,2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยังไม่
เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่...

-8ตารางที่ 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตของจังหวัด
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการจัดการ
1. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ 1. แจ้งเวียนแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
2. การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง จัดจ้างให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ
2. แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
3. แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565”
และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift
Policy) เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับ
ของขวัญหรือของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยม
ประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริตให้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
4. แจ้งเวียนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 136 ให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ
5. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ให้ส่ว นราชการ
ถือปฏิบัติ
6. แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของราชการจังหวัด
ปทุมธานีให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. จังหวัดปทุมธานีได้ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดปทุมธานี "พัฒนาเป็นจังหวัด
คุณธรรม" ให้ส่วนราชการ อาเภอ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์เอกชนในจังหวัดปทุมธานีรับทราบและถือปฏิบัติ
8. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สาหรับ
หัวหน้างาน รุ่นที่ 1
หมายเหตุ :
จังหวัดปทุมธานีได้จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
จังหวัดปทุมธานี ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทาให้ยังไม่สามารถ
จัดการฝึกอบรมดังกล่าวให้กับส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีได้

