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ค าน า 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาหาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของ
จังหวัดเลยที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐ 

  ส านักงานจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด
เลย จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในจังหวัดเลย โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่ม
จังหวัดเลย ตามกระบวนงาน จ านวน 1 โครงการ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน คือ 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในจังหวัดเลย และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคคลากร
ขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์ ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
จะช่วยให้หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกั บการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็ย่อมน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มือเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า
ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไมใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

กรอบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) เป็นมาตรฐานที่ได้การยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม
ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ
ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้าน
การก ากับติดตาม ครั้งที่ 3  ในปี 2013 เป็นแนวเพ่ิมเติมด้านการควบคุมภายใน การปรับปรุงในปี 2013 นี้
ยังยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมในส่วนอ่ืนๆ ให้ชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุม
ภายในจึงถือว่าส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่ แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ า
Detective  : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง 

ตั้งแตแ่รก  ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
      Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่ มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วน          

ทีพ่ฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor)ทั้งท่ีรู้ว่าท าไป
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้
อีก 
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       Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า      
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม การก ากับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ อ านวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในจังหวัดเลยที่มีประสิทธิภาพ 
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 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)    
     ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
      1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
      2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
      3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหาร
     จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อโครงการ อ านวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย ลย.2002                       
               แยกหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซ าแซง  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย                              
 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณมีการ
ก าหนดล็อคสเปค หรือมีการก าหนดเงื่อนไขที่มี
ลักษณะกีดกัน ไมเ่ปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 

  

 
 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
     การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความ
เสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุ
สถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
     ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
      สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
      สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 
      ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
      สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน         
      ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม 
      หน้าที่ปกติ  
      สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่
      รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณมีการก าหนดล็อคสเปค 

หรือมีการก าหนดเงื่อนไขท่ีมีลักษณะกีดกัน ไมเ่ปิดโอกาสให้มี
การแข่งขัน 

    

  

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

      เมทริกส์ระดับความเสี่ยง คือการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง 
ตารางที่ 2 ตามระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนนความรุนแรงผลกระทบ ดังนี้ 
      3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของโครงการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของโครงการงานนั้นๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต        
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
       3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
   - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อโครงการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/
หน่วยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/ทางการเงิน ระดับท่ีรุนแรง ค่าอยู่ที่ 3 
   - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อโครงการ ผู้มีส่วนได้เสีย/
หน่วยงานที่ก ากับดูแล/พันธมิตร/ทางการเงิน ระดับท่ีไม่รุนแรง ค่าอยู่ที่ 2 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบ ต่อกระบวนการภายในหรือกระทบ
การเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 

ตารางท่ี 3  ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
จ าเป็นXรุนแรง 

1 2 3 1 2 3 
1 ความโปร่งใสของการใช้จ่าย

งบประมาณมีการก าหนดล็อคสเปค 
หรือมีการก าหนดเงื่อนไขท่ีมีลักษณะ
กีดกัน ไมเ่ปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 

      2 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

     การประเมินการควบคุมความเสี่ยงให้น าค่า (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น       
3 ระดับ ดังนี้ 

     ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มี
          ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
     พอใช้ : จัดการได้ส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
           แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
     อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (น าค่าความเสี่ยงจ าเป็นXรุนแรง) จากตารางที่ 3
มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการของโครงการกับความ
เสี่ยงเรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน)เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้
น าไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณมี
การก าหนดล็อคสเปค หรือมีการก าหนด
เงื่อนไขท่ีมีลักษณะกีดกัน ไมเ่ปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขัน 

ดี   
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ที ่ รูปแบบ/พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณมีการ

ก าหนดล็อคสเปค หรือมีการก าหนดเงื่อนไขที่มี
ลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 

ก าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรวมถึง
ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
โปร่ ง ใส และไม่กระท าการใดๆ เ พ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์เพ่ือตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบาย
ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด หากฝ่า
ฝืนต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่เรียกร้อง หรือ
ด าเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับสินบน หรือ
การคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบและทุกกิจกรรม  ที่อยู่
ภายใต้การดูแล เพ่ือประโยชน์ ต่อตนเองและบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการ
ควบคุม และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความ
โปร่งใส ไม่มีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หรือภาคเอกชนด าเนินการ ที่ ไม่เหมาะสม โดย
ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องอ่ืน ที่ด าเนินโครงการ ให้มีแนว
ปฏิบัติเพ่ือให้ด าเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บรรลุตามนโยบายที่ก าหนด ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการ
ประ เมิ นคว าม เสี่ ย งกา รทุ จ ริ ตคอร์ รั ปชั่ น ใ น
กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น และก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ 

 

 

 

 

 


