
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/24.1 วันที ่     1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4               
เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุม 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กำหนดให้หน่วยงาน 
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment)  ในส่วนของ EB 19 นั้น 

               ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖4 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑4.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกุหลาบขาว  

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                               
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                                 อนุมัติ 
 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ครั้งที่ ๑/2564 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256๓  เวลา ๑๓.00 - 14.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมกุหลาบขาว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 
- ชี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 

(ITA) ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หัวข้อ EB 19-21 ตามแผนปฏิบัติการ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ในองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- ค้นหากระบวนการงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การคัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด 
- วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 
ครั้งที่ ๑/2564 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256๓ เวลา ๑๓.00 - 14.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมกุหลาบขาว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายอวบ  มีแดนไผ่  หัวหน้าคณะทำงาน ทำหน้าที่ประธานการประชุม 
2. นายธนกรณ์ ทองรักษ์  คณะทำงาน 
3. นายวชิรวิทย์    กลมเกลียว  คณะทำงาน 
4. นางสาวไพรินทร์ พุกอูด  คณะทำงาน 
5. นายสุวนัย แสงราช  คณะทำงานและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี   

ผู้เข้ารว่มประชุม 
     - ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.00 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 
- ชี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หัวข้อ EB 19-21 ตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ยังคงมีหลักการเช่นเดิม เพียงแต่ย้ายจากข้อคำถามเดิมในปีที่ผ่านมา ไปต้ังในหัวข้อใหม่เท่านั้น 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
4.1  ค้นหากระบวนการงานทีเ่ข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน ซึ่งพบว่าในปี 2564 ความเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นเรื่องเช่นเดียวกับในปี 2563 ดังนี้ 
    4.1.1 การใช้รถราชการ 

4.1.2 การเบิกค่าตอบแทน 
4.1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1.4 การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 
4.1.5 การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 
4.1.6 การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ 
4.1.7 การล้างรถในสถานที่ราชการ 
4.1.8 การใช้ทรัพย์สินขอราชการในเรื่องส่วนตัว 

                     4.1.9 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ                                              4.2 คณะทำงาน...
       



                                - 2 - 
 

4.2  คณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ละกระบวนงาน มีมติเห็นชอบ เลือกความ 
เสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด เช่นเดียวกับปี 2563 คือ 

4.2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง 
4.2.2 การใช้รถราชการ 
4.2.3 การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 

4.3  วิธีการจัดการความเสี่ยง 
4.3.1 มาตรการการจัดหาพัสดุ 

- การจัดหาพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
4.3.2 มาตรการการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- การเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงโดยประหยัด 
- การเดินทางโดยรถไฟให้แนบตั๋วค่าโดยสารในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ด้วย 
- อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ ให้เบิกตามตารางแสดงค่าโดยสารตามระยะทางของกรม 

ขนส่งทางบก 
                    4.3.3 มาตรการการใช้รถราชการ 

- การใช้รถราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- การขอใช้รถราชการ ใช้ในงานราชการเท่านั้น และผู้ขอใช้ต้องเขียนใบขออนุญาตใช้ 
รถยนต์ส่วนกลางก่อนการใช้ทุกครั้ง 

- การให้บริการ 
  1. พนักงานขับรถเตรียมพร้อมให้บริการ 

2. ขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบขออนุญาต 
3. นำรถกลับมาจอด 
4. บันทึกการใช้รถยนต์ 
5. บำรุงรักษาและจัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง 

เลิกประชุม         เวลา 14.๐0 น. 
 

  ลงชื่อ. ........................................................   ผู้จดรายงานการประชุม 
( นายสุวนัย  แสงราช ) 

 

 ลงชื่อ  ........................................................   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
( นายอวบ  มีแดนไผ่ ) 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/28.1 วันที ่ ๑1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4               
เรื่อง  สรุปรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี  ๒๕๖4 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                   ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity & 
Transparency Assessment : ITA )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence - Based Integrity 
and Transparency Assessment)  ในส่วนของ EB 19 นั้น 

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 คณะทำงาน EB 19 ได้มีการจัดประชุมคณะทำงาน เพ่ือวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง มีมติเห็นชอบ เลือกความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 
3. การใช้รถราชการการ 

ในการนี้ คณะทำงาน EB 19 ได้สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้                    

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

                                

                                       (นายอวบ  มีแดนไผ่) 

                                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                         

 

                                               ทราบ 
 
 

                                      

                                      (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 

                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
 
 
 
 

 
  
 

 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

การปฏบิัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย        

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จน
ทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพ
การให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ด้วย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการ 
ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ไดด้ำเนินการจัดทำวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่าง ไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย   
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู ้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จงึเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
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  สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้   
  1. ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

 2. ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี ่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ   

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  การ
ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน   

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทยทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน 
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย 
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย   
 

1.2 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิด การ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที ่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั ่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย และประชาชน 
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1.3 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  การแบ่งประเภทความเสี่ยงของรายงานฉบับนี้ นำแนวทางมาจากคู่มือประเมินความเสี่ยง
การทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
1.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  รายงานฉบับนี้ นำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต วิธีการ และรูปแบบการรายงาน
มาจาก คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตามหลัก COSO 2013 
 

2.1 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลำดับความเสี ่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี ่ยง ด้า น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง  

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที ่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15–25คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9–14คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4–8คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1–3คะแนน 

 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact)   

   

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)  
ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้  
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมร ั บ คว าม เ ส ี ่ ย ง  แต ่ มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 
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 ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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                                 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 

 
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
        เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงกำหนดความเสี ่ยงที่เกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๓ 
ประเด็นหลัก ที่พบการกระทำผิดวินัย ที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุ ของการกระทำผิด
วินัยมากที่สุดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (๓) การใช้รถราชการ 
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ตารางท่ี ๑ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)    
 

 
ประเด็น ความ

เสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 
 

(1) การจัดหาพสัด ุ การจัดหาพสัดไุม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  และ
แสวงหา ผลประโยชน์
ส่วนตัวใน ตำแหน่ง
หน้าท่ี  
 

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ ภาครัฐ
โดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลีย่นหรือโดย วิธีอื่นใด
ให้สอดคล้องกับ ประกาศ 
ระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรี
ที่ เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการ
ตามเกณฑ์การ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสใน
การด เนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) 
 

๔ 5 2๐ 
(สูงมาก) 

1 

(๒) การเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ ของ
เจ้าหน้าท่ี  เช่น  ค่า
เบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ 
ไม่เป็นไปตามจริง  

การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของ
เจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย  เช่น ค่า
พาหนะ เป็นไปตามระเบยีบที่ 
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัวใน
ตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้
โดยชอบตามกฎหมาย 

๕ ๓ 1๕ 
(สูงมาก) 

2 

(๓)  การใช้รถ
ราชการ  
 

1. ใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ว่า ด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม  
 

เพื่อให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องและป้องกันการ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 4 1๒ 
(สูง) 

๓ 
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2.3 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
       ความเสี่ยงที่ยอมรับได้                   ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
 

 
                                   

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ 
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 3  

ตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ลำดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑5 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ลำดับ ๓ (สูง = 1๒ คะแนน) 

 

  จากตารางที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเส ี ่ยง                    
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการ วิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบั ติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ระดับหน่วยงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย กำหนด
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลัก
ของหน่วยงานดังนี้   
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  ตัวชี ้ว ัดที ่ ๑.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย                       
ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจำตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)    
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
ดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนที่ (Area Based)   
  ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย จึงกำหนด 
  1. มาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๓ ประเด็น คือ (1) 
การจัดหาพัสดุ (2) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (๓) การใช้รถราชการ   

2. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อไป  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตามคู่มอืประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
3.1 หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

คู่มือประเมินความเสี ่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดขั้นตอน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต วิธีการ และรูปแบบการรายงานต่างๆ แบ่งเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่งรายงานฉบบันี้ 
ได้นำมาเป็นหลักในการรายงาน  

 

  
 
3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตาม 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 

    และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน .....................การจัดหาพัสดุ....................................................... 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง ..............โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย................ 

  ผู้รับผิดชอบ ....... นายอวบ  มีแดนไผ่ ........ โทรศัพท์....... 087 026 6248 ......... 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
จากการจัดประชุมเพื ่อค้นหาความเสี ่ยงที ่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   

ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ที่พบการกระทำผิดวินัย ที่ได้จาก
การร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุ ของการกระทำผิดวินัยมากท่ีสุดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (๓) การใช้รถราชการ 
 
ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตำแหน่งหน้าที่  

  

2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ไม่เป็นไปตามจริง 

  

3 ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่    สูงมาก 

2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่  
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง    สูงมาก 

3 ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม   สูง  
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 
 ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk 
level matrix) 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3       2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 

จำเป็น x รุนแรง 
1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

2 2 4 

2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง 

2 2 4 

3 ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

2 1 2 
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แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

 
 
ตารางที่ 3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลกั 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
 
 

 ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

2  

2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง 

2  

3 ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

2  
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ตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง 

 X 
2 

x 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
 

 x x 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Inter Process 
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่  
- ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

X 
 
 

1 

X 
2 
 
 

 

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 
 



- 18 - 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 

 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง
หน้าที่ 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง 

ด ี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ด ี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  

 
 
ตารางที่ 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   ................ มาตรการบริหารพัสดุโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน …………..….. 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 
 

การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง 
 

  
 
ตารางท่ี 6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1. 1.1 จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่    
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 
 
ตารางท่ี 7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไม่มี ไม่มี 

 
 

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไม่มี ไม่มี 

 
7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
ความเห็นเพิ่มเติม 

การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
ในตำแหน่งหน้าที่ 

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำ
การประกาศเผยแพร่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 
 
ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
ในตำแหน่งหน้าที่ 
 

ไม่มี ไม่มี 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
ตารางท่ี 9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .....       กุมภาพันธ์ 2564  ................ 
หน่วยงานที่ประเมิน ......... โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ........................................................ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการบริหารพัสดุโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
...................................................................................................  
...................................................................................................  
 
 

ผลการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. ดำเนินการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 มกราคม 
2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 120 คน 
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ตารางท่ี ๑0  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี  
  (ทดแทนแผนเดิม) 

 
 
หน่วยงานที่เสนอขอ .................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ .............................................................................................................................  
 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ...........................................................................................  
2. ...........................................................................................  
3. .................................................................. ......................... 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 

 ๑. การจัดหาพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง 

ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. นายอวบ  มีแดนไผ่  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   หัวหน้าคณะทำงาน  
2. นายธนกรณ์ ทองรักษ์  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
3. นายวชิรวิทย์    กลมเกลียว  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
4. นางสาวไพรินทร์ พุกอูด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะทำงาน 
5. นายสุวนัย แสงราช  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  คณะทำงานและ     

                                                                                              เลขานุการ 
 
 
 

 
 



 
 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 

    และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน .....................การจัดหาพัสดุ....................................................... 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง ..............โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย................ 

  ผู้รับผิดชอบ ....... นายอวบ  มีแดนไผ่ ........ โทรศัพท์....... 087 026 6248 ......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
 
ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตำแหน่งหน้าที่  

  

2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ไม่เป็นไปตามจริง 

  

3 ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่    สูงมาก 

2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่  
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง    สูงมาก 

3 ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม   สูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 
 ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk 
level matrix) 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3       2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 

จำเป็น x รุนแรง 
1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

2 2 4 

2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง 

2 2 4 

3 ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

2 1 2 

 
แนวทางในการพิจารณา 

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 
ตารางที่ 3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลกั 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
 
 

 ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

2  

2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง 

2  

3 ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

2  



ตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial 
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง 

 X 
2 

x 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
 

 x x 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Inter Process 
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่  
- ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 

รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

X 
 
 

1 

X 
2 
 
 

 

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง
หน้าที่ 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ไม่เป็นไปตามจริง 

ด ี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ด ี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  
 
ตารางที่ 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   ................ มาตรการบริหารพัสดุโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน …………..….. 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 
 

การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง 
  
ตารางท่ี 6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1. 1.1 จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 จัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางท่ี 7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไม่มี ไม่มี 

 
 

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไม่มี ไม่มี 

 
7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
ความเห็นเพิ่มเติม 

การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
ในตำแหน่งหน้าที่ 

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำ
การประกาศเผยแพร่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
ในตำแหน่งหน้าที่ 
 

ไม่มี ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางท่ี 9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .....       กุมภาพันธ์ 2564  ................ 
หน่วยงานที่ประเมิน ......... โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ........................................................ 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการบริหารพัสดุโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุไมเ่ป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
...................................................................................................  
...................................................................................................  
 
 

ผลการดำเนินงาน 1. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. ดำเนินการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 มกราคม 
2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 120 คน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๑0  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี  
 (ทดแทนแผนเดิม) 

 
 
หน่วยงานที่เสนอขอ .................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ .............................................................................................................................  
 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ...........................................................................................  
2. ...........................................................................................  
3. .................................................................. ......................... 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุป 
แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน 

ตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 3

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข



ก 

 

 
คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

 
 

 
 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ  
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุกองค์กร 
ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิด 
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใด 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการบริหารงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม เล็งเห็นว่า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริต
ภาครัฐ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 -
2565) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี  และรายงานผล 
การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได ้
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และผู้สนใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการ
ทุจริต  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

คำนำ 



ข 

 

 
คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

 
 

 

 
  หน้า 
   

 คำนำ ก 
 สารบัญ ข 

บทที่ 1 ความเป็นมา 1 

บทที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 
 1 วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 
 2 การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจาก 

การตรวจสอบภายในอย่างไร 
3 

 3 กรอบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 4 
 4 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 6 
 5 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 7 
 6 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 8 

 บรรณานุกรม 22 

 ภาคผนวก 23 
 ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 23 

 
- รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา 

อนุมัติ อนุญาต 
23 

 
- รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ 

และตำแหน่งหน้าที่ 
25 

 
- รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส 

ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
26 

 ผู้จัดทำ 27 
 

สารบัญ 



1 

 

 
คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 -
2565) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี  และรายงานผล 
การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ  
มิชอบได้ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินการเพ่ือวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การกำหนกมาตรการในการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน คือ  
 ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
    (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต 
    ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
    ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง 
    หน้าที่  
 ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
    และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการบริหารงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม เล็งเห็นว่า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ื อลดปัญหาการทุจริต
ภาครัฐ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 -
2565) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการ
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และกำหนดมาตรการ

ความเป็นมา 

1 
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หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น 
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีคู่มือเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กรด้วยการสั่งการหรือ
มอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และสนองตอบต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 
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๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน  
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมิน  
ความเสี ่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี  
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใด  
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิ ดชอบปกติ 
ที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน
ให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ
ภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง 
เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประเมินความเสี่ยงทุจริต 

2 

Pre-decision    VS    Post-decision 
VS 
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 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ ึ ่งมาตรฐาน COSO เป ็นมาตรฐาน ท ี ่ ได ้รับ 
การยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน
เพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control 
over Financial Report–Guidance for Small Public Companies ครั ้งที ่ 2 เมื ่อปี 2009 เป็นแนวทางด้าน 
การกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติม
ด ้ า นก า รคว บ ค ุ มภ าย ใน  Internal Control–Integrated Framework : Framework and Appendices  
การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติม 
ในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ 
ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการ  
ในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  
 
สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
 หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
 หลักการที่ 3  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
 หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
 หลักการที่5  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 
องค์ประกอบท่ี2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
 หลักการที่ 7  ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
 หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
 หลักการที ่9  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 
องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
 หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
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องค์ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
 หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
 หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ 
     การควบคุมภายใน 
 
องค์ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา 
     และเหมาะสม 
 
 ทั ้งนี ้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และ นำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
 
 สำหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ 
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 
 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 

กรอบหรือภาระงาน นิยาม 
Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไร 

จะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก 
Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ 

ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความ
เสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง 
ที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต 
เข้ามาได้อีก 

Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน 
ป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง
ที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 
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๔. องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยที ่นำไปสู ่การทุจริต ประกอบด้วยPressure/Incentive หรือ 
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม 

กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน 
และ Rationalization หรือ การหาเหตุผล
สนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยม
การทุจริต (Fraud Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 

       ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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1 • การระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔ • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕ • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

๘ • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ  
ในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งคู ่มือนี้ได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้   
๓ ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่   
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั ้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมิน
ความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน

ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. งานด้านการพิจารณาอนมัุติ อนุญาตของทางราชการ 

๒. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน

อาคาร 

 ๓. รายละเอียดของข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 
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 6.1 ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์  
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น  
ย่อมประกอบไปด้วยขั ้นตอนย่อย ในการระบุความเสี ่ยงตามขั ้นตอนที ่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี ่ยง  
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน
ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ  
ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู ่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือ  
แก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง  ซึ่งเป็น 
Known Factor หรือ Unknown Factor  
 
 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 

 
 เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
  

การระดม
สมอง

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต

WORK

SHOP

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 

dentification

ถกเถียง

หยิบยก ประเด็น    

ที่มีโอกาสเกิด

เปรียบเทียบ

วิธีปฏิบัติ

กับองค์กรอื่น

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ์
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ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  

Know Factor Unknown Factor 

 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต  
ของกระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทำ
การประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาส หรือ
ความเสี่ยงการทุจริต) 

  

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 
  1  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ๒  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

  3  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
  และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
ชื่อกระบวนงาน/งาน ................................................................................................................. ............. 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง......................................................................................... ............................... 
ผู้รับผิดชอบ.................................................................................โทรศัพท์.............................................. 
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 ตารางที่ ๑ 
 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง 
Known Factor  
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง Unknown Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท  Known Factor หรือ Unknown 
Factor ก็ได้  

 
  6.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความส่ียง 

 ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่
ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง
ในช่องสีไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  
     ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
     ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม
     ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
     คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง
     ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
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  ตารางท่ี ๒ 
  นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสีจราจร 
  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  
  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 6.3 ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
   ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี ่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ
จำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน ค่า ๑-๓  
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
   3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
     - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ
ป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
     - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั ้นตอนนั ้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริต  
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  
 
  (ตัวอย่างตามตารางที ่ ๓.๑  เกณฑ์พิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 
 
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
   กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 
   (ตัวอย่างตามตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 (Risk level matrix) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

จำเป็น X รุนแรง 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 ตารางท่ี ๓ 

 นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
ตารางท่ี ๓.๑  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  
 

ค่าควรเป็น ๓  หรือ  ๒ ค่าควรเป็น ๑ 

  
 

  

  
 

  

 
 

แนวทางในการพิจารณา  
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง  
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  

  
X 

 
X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial 
 

 X X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
 

 X X 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
 

X X  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  
 

X X  

 
 6.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment 

   ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน 
การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
   ดี  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
     องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
   พอใช ้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
     องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
   อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ 
     ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

 
 
ดี 
 

ต่ำ  ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

 
 

พอใช้ 
 

ค่อนข้างต่ำ  ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
 

อ่อน  
 

ปานกลาง  ค่อนข้างสูง  สูง  

 
  ตารางท่ี ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื ่องที่ทำการประเมิน  
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
 6.5 ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

   ขั ้นตอนที ่ ๕ ให้เล ือกเหตุการณ์ที ่ม ีความเสี ่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี ่ยง  
Risk–Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง  
มาทำแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที ่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุม  
ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยง
การทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี ่ยง 
การทุจริต  หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม)   
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง .................................................................................................. ......................... 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
  ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณ ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน 
การทุจริตต่อไป 
 
 6.6 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง 

  ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อ เป็นการยืนยันผล 
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี ่ยง 
การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง  
 
ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว 

 
เหลือง 

 
แดง 
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

  ตารางท่ี ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕  
ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 

สถานะตามสี นิยาม 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 

 
สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ นโยบาย/ 

โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  
ระดับความรุนแรง < 3 

สถานะสีแดง เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง 
> 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.7 ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ  
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
 ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 
 
 
 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
  ๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 
   ๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 
   ๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว)  

ความเห็นเพิ่มเติม 

 
 
 

 
 6.8 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
   ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี ่ยง 
การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง  
   สีเขียว  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ำ  
   สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
   สีแดง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว 
 

เหลือง 
 

แดง 
 

 
 
 
 
 

   

 
 6.9 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

   ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ
รายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ 
และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน  
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ................................................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................. .......... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 
 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
 
.................................................................................................................. .... 
................................................................................................................... ... 
 

ผลการดำเนินงาน  
.................................................................................................................. .... 
................................................................................................................... ... 
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................  
........................................................ .............................................................. . 
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
...................................................................................................................... . 
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

 
หน่วยงานที่เสนอขอ ....................................................................................................................... ................. 

วันที่เสนอขอ ……………………………………………………………...........................................……............................... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. ........................................................................... ........ 
๒. ........................................................................... ........ 
๓. ........................................................................... ........ 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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สำนักงาน ป.ป.ท.. คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRA : FRAUD RISK-ASSESSMENTS. 
 กรุงเทพมหานคร. สำนักงาน ป.ป.ท., 2561. 
 

บรรณานุกรม 
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
 
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

1. เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน อำนวย
 ความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมี ผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ 
 อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง  
 รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรอง
 ใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
5. การประเมินภาษีท่ีต่ำกว่าความเป็นจริง 
6. เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ 
7. พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขอจดทะเบียน ในการขออนุมัติ 
 อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิพิเศษ  
8. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน  

เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
9. การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
10. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
11. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 
12. การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ 
 
 

ภาคผนวก 
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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

13. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
14. เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/

 รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลัง 
 และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 

15. ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบาง
 กรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นต้องมีการ  
 นัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือลงพ้ืนที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออก
 ใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับ  
 ในขั้นตอนของการพิจารณา 

16. การดำเนินการออกคำร้องมีการลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 
17. รับสินบนจากลูกค้าเพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 
18. การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย

 ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
19. การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ  

 ผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
20. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย 

 ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
21. เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสำรวจ 

 แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิต หรือบัตรประชาชน
 หมดอายุ เป็นต้น 
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

1. การเข้าตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา นำไปสู่  
 การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน 
2. การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก 
3. การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา 
4. การทำบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพ่ือทำการตรวจ ค้น กรณีผู้ประกอบการร้านค้านั้น ๆ  
 ที่ไม่จ่ายเงินพิเศษรายเดือน 
5. การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน กับผู้ประกอบการต่าง ๆ 
6. การใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
8. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์  
9. การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์  
10. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การชื้อ ขายตำแหน่ง  การประเมินความดีความชอบ  
  การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น 
11. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน/การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี ๊ยะ)   
  เพ่ือแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียนใช้อำนาจในการแจกจ่าย  
12. จัดสรรงบประมาณ ลงพ้ืนที่ หรือจัดทำโครงการ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับผลประโยชน์  
  ในภายหลัง 
13. การประเมินราคาไม่ตรงกับสภาพทรัพย์สินที่นำมาจำนำ 
14. การเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาจำนำ 
15. การยักยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลาง 
16. การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ 
17. การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพย์จากผู้กระทำความผิด 
18. การเข้าตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมายค้น 
19. การทำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ 
20. รู้เห็นกับผู้ที่มาทำการประมูลของหลุดจำนำ มีการให้ข้อมูลการจำหน่ายของหลุดจำนำล่วงหน้ากับ 
  พรรคพวกของตนเอง 
21. การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้า ยักยอกทรัพย์สินจำนำออกไป 
22. เจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม เช่น การปลอมระวางแผนที่ มีการปกปิด
  และให้ถ้อยคำรับรองอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภาพที่ดิน 
23. ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

1. ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมัน
 ไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
2. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
3. ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 
4. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
5. ในการกำหนด TOR การจัดชื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน 
 หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพ่ือให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์
 ทับซ้อน 
6. คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับ ในแต่ละงวดงาน
 หลายครั้ง เกินความจริง เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่  
 ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ 
7. คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพ่ือประโยชน์  
 ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม 
8. การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ  
 ที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส  
9. มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 
10. การกำหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ 
11. ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ 
12. ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง 
13. มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน  
14. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
  คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมา
  แจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง 
15. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 
16. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือกำหนดกำหนดคุณลักษณะ (TOR)  
  ซ่ึงไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือ 
  ประโยชน์ให้กับเอกชน 
15. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 
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คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 
 

 

ผู้จัดทำ 

 

 

 ท่ีปรึกษา 

 นายยงยศ  ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 

 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 ผู้จดัทำ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

 



ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ

www.stopcorruption.moph.go.th

anti.corrup2563@gmail.com

0 2590 1330



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 24 ตุลาคม 2562 
หัวข้อ  คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

หัวหนา้ 
วันท่ี 24 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี 24 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2562 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 



                                              

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/44   วันที่       25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
         ประจำปี ๒๕๖4 บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดให้ส่วนราชการ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖4 ตามแบบ
สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment ) EB 19 นั้น 

                     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖4 บน website ของหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป 
รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 
 

                                           (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                               อนุญาต 
 
 
 
                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
                                                                                                                                                                                        

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :       25  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ  :  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
            ประจำปี  ๒๕๖๔  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
            ประจำปี  ๒๕๖๔  
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                       (นายอวบ  มีแดนไผ่)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔         วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔                    
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                     วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔                    
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