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คำนำ 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
ขนอม ได้กำหนดขั ้นตอนการประเมินความเสี ่ยง เพื ่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน กระบวนงานที ่จะประเมินความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน ด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ชองสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอขนอม จำนวน 5 กระบวนงาน ได้แก่ (๑) ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (๒) ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (๓) ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (4) ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ และ (5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินชองทางราชการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดการทุจริตสูง 

คณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖3 ได้วางระบบการประเมินและวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ตามกรอบหลักการของ
การควบคุม ภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations) จัดทำแผนและกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้วยการ
จัดทำมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุม ตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อลด
ความเสี ่ยงด้านการทุจริต ซึ่ งจะเป็นหลักประกันในระดับหนึ ่งว่าการดำเนินการของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอขนอมจะไม่มีการทุจริต หรือหากพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปญัหาก็น้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่
มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 
                                                                            มกราคม 2563 
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สารบัญ 

หน้า 

คำนำ  ก 
สารบัญ ข 

บทที่ ๑ บทนำ ๑-3 

บทที่ ๒ กรอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ 
๒.๑ กรอบการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน 5-6 
๒.๓ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ 6 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.๔ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 6 
๒.๔ ขอบเขตประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 7 
๒.๖ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 7-21 

บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๒ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 
- การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๒-44 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 
 

 

 

(1) 

บ ท ที่  ๑  
 

บ ท น ำ  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเรียกสั้นๆ ว่า

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เกิดขึ้นได้กับบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ 
องค์การเพื ่อความร ่วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐก ิจ (Organization for Economic Co-
operation and Development: OECD) นิยาม คำว่า Conflict of Interest ของเจ้าหน้าที ่รัฐว่า
หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่สามารถส่งผล ทำให้การทำหน้าที่บิดเบือนไป 
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อ้างถึงนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปตัวเงินเสมอไป 

OECD (2005) พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย ๓ กลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interest) ได้แก่ ผู ้กำหนดนโยบายสาธารณะและข้าราชการระดับสูง ผู้บังคับใช้กฎหมาย และ
ผู้อนุมัติโครงการที่มีเอกชนเกี่ยวข้อง การสำรวจของ OECD (2005)ยังพบว่าโอกาสที่ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐจะเกิดขึ้นได้มีอย่างน้อย ๖ ประการ ได้แก่ (๑) การรับงานหรือตำแหน่งจากหน่วยงาน
ภายนอก (ร้อยละ ๘๐) (๒) การรับของกำนัล หรือประโยชน์หรือบริการต่างๆ (ร้อยละ ๘๐) (๓) การใช้
สายสัมพันธ์เครือญาติและตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ (ร้อยละ ๘๐) (๔) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตัว (๔) การเป็นคู่สัญญากับรัฐ และ (๖) การทำงานหลังออกจากตำแหน่งหรือเกษียณ
ราชการ เนื่องจากปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับเจ้าหน้าที่รัฐในเกือบทุกตำแหน่ง จึง
จำเป็นที่รัฐจะต้องมีกลไกและกฎหมายเฉพาะเพื่อกำกับดูแลปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ประเทศสมาชิก 
OECD ๒๘ ประเทศ (จาก ๓๐ ประเทศ) จึงได้ออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น Code of Civil Servants, Law 2683/1999 ของประเทศกรีซ 
Civil Service Code and Criminal Code ของออสเตรเลีย และ Bribery, Graft, and Conflict of 
Interest, Ch.ll of Title 18 United States Code ของสหรัฐอเมริกา 

การกำกับดูแลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นภาระที่หนักคล้ายหน้าที่การตรวจสอบ
การทุจริตในภาครัฐ เนื่องจากโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจำนวนเจ้าหน้าที่ที ่มี อยู่เป็น
จำนวนไม่น้อย ภาระงาน เหล่านั้นมีทั้งการรับเรื ่องร้องเรียน การรับแจ้งข้อมูล เช่น การเรียกรับ
ทรัพย์สิน การเดินทางไปต่างประเทศ การให้ความรู้และข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ การควบคุมภายในภายใต้
การบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น การมผีลประโยชน์ทับซ้อน จึงถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็น
การแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้
เกิดการละทิ้งคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความ
เป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบ
ผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
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( 2 )  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest; COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขั้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย ภาครัฐจึงจำเป็นต้องป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐก่อนที่ปัญหานั้นจะทำลายชื่อเสียงองค์กรและความน่าเชื ่อถือที่
ประชาชนมีต่อรัฐ หรือ มติการพิจารณาหรืออนุมัติในเรื่องต่างๆ โดยทั่วไป 

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ ไขการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖2 ใน ๔ เรื่อง ได้แก่ การ
ใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการผึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และการ
จัดหาพัสดุ กล่าวคือ พบการกระทำผิดวินัย/ความรับผิดทางละเมิดและทางอาญาต่อมาตรการ ทั้ง ๔ เรื่อง รวม
ทั้งสิ้น ๖๐ กรณี พบกรณีการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาก
ที่สุด 

เมื ่อเปรียบเทียบอัตราส่วนจำนวนการกระทำผิดวิน ัยของเจ้าหน้าที ่ร ัฐในสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับการกระทำผิดวินัย/ความรับผิดทางละเมิดและทางอาญาต่อมาตรการทั้ง ๔ เรื่อง 
จำนวนการกระทำผิดวินัย/ความรับผิดทางละเมิดและทางอาญาต่อมาตรการทั้ง ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๘ 
จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อ
มาตรการทั้ง ๔ เรื่อง ยังคงเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อนที่มีคุณภาพการจัดการในระดับพอใช้ 
กล่าวคือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวสามารถจัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการ
ไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
3 การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จะประเมินความ
เสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในประเด็นการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่รัฐในสังกัด ลำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำ โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การจัดหาพัสดุ และเพ่ิมเติมอีก ๑ ประเด็น ในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอันอาจเกิดการทุจริตในสำนักงานสาธารณสุข

อำเภอขนอม 
๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกลไกการ

กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยขอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ด ียืนหยัดทำในสี่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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                                   (3) 

นิยามเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที ่อาจเกิดการทุจริต ด้วยการนำกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations) มาใช้ใน
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง หมายถึง การที ่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ หรือ
ดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐ
หรือองค์กรของรัฐ เพื ่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื ่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตน
หรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจในการพิจารณา
ตัดสินใจในการกระทำการใด ๆ หรือดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ สำหรับตนเองหรือบุคคล ใดบุคคลหนึ่ง 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่สามารถส่งผลทำให้การดำเนินกิจการสาธารณะที่
เป็นการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที ่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐหรือ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมบิดเบือนไป ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อ้างถึงนี้ไม่จำเป็นต้อง
อยู่ในรูปตัวเงินเสมอไป ด้วยการนำกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations) มาใช้ในการประเมินความ
เสี ่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ในกระบวนการเรียกรับเงิน/
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อ ทำการหารายได้ ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัท
ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล



♦ 
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(4) 
บ ท ที่  ๒  

 
กรอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๒.1 กรอบการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การนำเครื ่องมือประเมินความเสี ่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันใน     
ระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่   
จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร 
ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

มาตรฐ าน  Committee of Sponsoring Organizations 2013 :  COSO 2013 เ ป ็ นการ
ควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ COSO 2013 เน้นคำว่าประสิทธิผล (Effective Internal Control) ทำให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมการควบคุมภายในใช้งานอยู่ ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และแต่ละองค์ประกอบต้อง
ทำงานร่วมกันบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอเป็นจุดอ่อนหรือไม่เพียงพอจะต้อง
รายงาน และป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ในกรอบเวลา     
ที่เหมาะสม การเพิ่มเติมหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ COSO 2013 ถือว่ามี
ความสำคัญ และมีนัยทางด้านของกรอบแนวคิดอย่างมาก หากจะต้องน่าเอาไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน ของกิจการให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดใหม่นี้มีประเด็นที่กิจการควรสนใจเป็นพิเศษในบาง
ประการ และเชื่อมโยงสู่องค์ประกอบอื่น การปรับตัวครั้งใหญ่ของแนวคิดการควบคุมภายในตามกรอบ COSO 
ได้ทำให้ เกิดกรอบแนวทางตามแนวคิดของ COSO 2013 ที่ปรับปรุงจากแนวคิดพื้นฐานของ COSO 1992 
ในสาระสำคัญหลายประการประเด็นที่น่าจะอยู่ เบื้องหลังการปรับกรอบแนวคิดครั้งใหม่ของ COSO 2013 
Internal Control-Integrated Framework น่าจะมาจากการทบทวนบทบาทของระบบควบคุมภายใน ที่ใช้
กันอยู่ในกิจการทุกกิจการและทุกประเภทอย่างน้อย๒ประเด็นได้แก่ 

ประเด็นที่ ๑ โครงสร้างของการควบคุมภายในที่อยู่ใน COSO 1992 เพียงพอที่จะบรรเทา 
หรือลดระดับของความเสี่ยงจนทำให้ประกอบการของกิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วหรือไม่ 

ประเด็นที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายใน สามารถสะท้อนหรือควรจะสะท้อน
ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วยหรือไม่ 

สี่งที่เป็นความเชื่อของ COSO 2013 Internal Control-Integrated Framework คือ 
การเปลี่ยนแปลง ของระบบควบคุมภายใน ควรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจ หรือ
การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงานจากที่เคยดำเนินการ
เอง ไปสู่การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทนซึ่งทำให้ต้องขยายการกำกับควบคุมออกไปสู่บุคลากร
ของผู้ให้บริการภายนอก ด้วยการปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก COSO 1992 สู่ COSO 2013 
Internal Control-Integrated Framework จึงน่าจะ 
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(5) 
 (๑) ทำให้กิจการต่างๆ ได้มีโอกาสทบทวนระดับกลยุทธ์ว่า กิจการควรจะมีการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม ่
(๒) ทำให้กิจการมีโอกาสในการบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ด้านการค้นหาความเสี่ยง และ

การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้แทรกไว้ในระหว่างกระบวนการดำเนินธุรกรรม ของ
กิจการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

(๓) ทำให้กิจการต้องมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในต้องทำให้ (ก) มีอยู่และ (ข) ปฏิบัติได้
จริง ในการทำหน้าที่กำกับภาระงานต่าง ๆ ภายในกิจการ 

 
๒.๒ กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน 

Committee of Sponsoring Organizations 2013 COSO 2013 ด้านกรอบแนวคิดการควบคุมภายใน 
ได้สร้างหลักการ ๑๗ ประการ แทรกไว้ในองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  

องค์ประกอบ หลักการ 
องค์ประกอบที่ ๑ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(Control Environment) 

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความชื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดขอบต่อการกำกับดูแล 
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๔ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) 

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการ ควบคุม
ภายใน 

กิจกรรมการควบคุม (Control 
Activities) 

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบที่ ๔ 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and 
Communication) 

หลักการที่ ๑๓ องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายใน ดำเนิน
ต่อไปได้ 
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจ กระทบต่อ

การควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ ๕ 
กิจกรรมการกำกับติดตาม 
และประเมินผล (Monitoring 
Activities) 

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทันเวลา
และเหมาะสม 
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(6) 
ทั้งนี ้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 

Function (มีอยู่จริงและน่าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม 
ภายในมีประสิทธิผล 

สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 
2013 องค์ประกอบที่๒หลักการที่๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก 

๒.๓ กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

 
๒.๔ องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยที ่น่าไปสู่ 
การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive 
หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ 
โอกาสซ ึ ่ งเก ิดจากซ ่องโหว่ของระบบต่าง ๆ 
คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในของ 
องค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การ
หาเหต ุผลสน ับสน ุนการกระทำตามทฤษฎี  
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

กระบวนการ รายละเอียด 
Corrective แก้ไขปัญหาทีเ่คยรับรู้ว่าเกิด สี่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ำอีก 

Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูล เบาะแส
นั้นแก่ผู้บริหาร 

Preventive ป้องกัน หลีกเสี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรม 
ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) 
ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเสี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ 
ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสี่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

 

 

ทฤษฎ ีสามเหลีย่มการทจุรติ (Fraud Triangle) 
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(7) 
๒.๕ ขอบเขตประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตามกรอบการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื ่อป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
๒.๖ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขัน้เตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องทำการคัดเลือกงานหรือ 

กระบวนงานจากภารกิจ ในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือก 
กระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทำการตามขัน้ตอนประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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(8) 
๑. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงาน 

ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๖.ขัน้ตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขัน้เตรียมการในส่วนรายละเอียดขัน้ตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การ

ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งในขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุ ความ
เสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
เท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำ การประเมินด้วย 
เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงตํ่า แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่า หน่วยงานจะมี
มาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว ลงในประเภทของ
ความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 

 
 

 

 

 

 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้
เสมอ) 
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(9) 
เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ ................................  

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน 

□ ......................................................................................................................  

□ ......................................................................................................................  

□ ......................................................................................................................  

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....................................................................................................  
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง..............................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ .......................................................................... โทรศัพท์ ..........................  

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

  

(10) 

 
โอกาส/ ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
  

ที ่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Know Factor Unknown Factor 
    
 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต 

ของกระบวนงาน หรืองานที ่เลือกมาทำ 
การประเมินความเสี ่ยงว่ามีโอกาส หรือ 
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน) 
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(11) 
ตารางท่ี ๑ 
อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ที่มีความ

เสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากท่ีสุด 
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซํ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง 

Known Factor 
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส 

เกิด ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง Unknown Factor 
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown 

Factor ก็ได้ 

๒.๖.๒ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดย
ระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด
ดังนี้ ความเสี่ยงระดับตํ่า 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
ความเสี ่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู ้เกี ่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี
อำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ 
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสมํ่าเสมอ 

 
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

  

      

      

      

 

สถานะสเีขยีว 
 
สถานะสเีหลอืง 
 
สถานะสสีม้ 

สถานะสี

แดง 
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ตารางท่ี ๒ 
นำโอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามไฟสีจราจร 
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต ่ำ 

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

   
สีส้ม หมายถงึ ความเสี่ยงระดับสูง 
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

๒.๖.๓ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง 

จนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน 
ค่า ๑-๓ โดยมีเกณฑใ์นการให้ค่า ดังนี้ 

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ 

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่
ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม ่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ 
แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นตํ่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๑ เกณฑ์พิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขัน้ตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 

 

(12) 
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(ตัวอย่างตามตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level 
matrix) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยง เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระด ับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

๓๒๑ 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

๓๒๑ 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 

จำเป็น X รุนแรง 

ตารางท่ี ๓ 
นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 

(ระดับความเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี ๓.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยง เกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
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  ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ ค่าควรเป็น ๑ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 X X 

 

๒.๖.๔ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การ
ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน 

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ 

ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X X 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X X  
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                           (15) 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยง เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับช้อน 

คุณภาพ การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการ
ควบคุม ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับ
ความเสี่ยง เรื่องท่ีทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มี
ค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

  

ค่าความเสี่ยง 
ระดับตํ่า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

 
ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

     
 พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนช้างสูง 
     
     
 อ่อน ปานกลาง ค่อนช้างสูง สูง 
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                                             (16) 

๒.๖.๕ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๕ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

Risk- Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมิน
การควบคุม ความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า
ความเสี่ยง การทุจริตอยู่ในระดับ ตํ่า หรือ ค่อนข้างตํ่า ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง
ความเสี ่ยง การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการ
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นำมาประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ิมเติม 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีค่าความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อน ข้างสูง ปาน
กลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อไป 

๒.๖.๖ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง 
ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 

ทับซ้อน ในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก 
เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะ ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

 
 
 
 
 
 
 

  

 รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ที ่ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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(17) 
ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณี 
อยู่ในข่ายที่ยังแกไขไม่ได้ 

  

ที ่ มาตรการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยง เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

      
      
      
      

สถานะตามสี นิยาม 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 

สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/นโยบาย/ 
โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ
รุนแรง < ๓ 

สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม ่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ / กิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 

 

สแีดง 

สเีหลอืง 

• สเีขยีว • 

เกนิกวา่การยอมรบั • 

ร................* 

. . . . . . f t . . . . . . !  

เกดิขึน้แลว้แตย่อมรบัได ้

.......ft....... 
• ยงัไมเ่กดิเฝ้าระวงัตอ่เนือ่ง 
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๒.๖.๗ ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จากตารางที่ ๖ 
ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในข้ันตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อยู่ในข่าย ที่ยัง
แก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบริหาร ความเสี่ยง
ออกเป็น ดังนี้ 

๗.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 
ตำรำงท่ี ๗ ตำรำงจดัท ำระบบควำมเส่ียง 
๗.1 สถานะสิแดง Red เกินกวำ่กำรยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยง  
เกี่ยวกับผลประโยชน์ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติม 
ทับซ้อน(สถานะสีแดง)  
  

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแลว้แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 
 

ความเสี่ยง  
เกี่ยวกับผลประโยชน์ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติม 
ทับซ้อน(สถานะสีแดง)  
  

 
๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ใหเ้ฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยง  
เกี่ยวกับผลประโยชน์ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติม 
ทับซ้อน(สถานะสีแดง)  
  

 

(18) 



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

 

๒.๖.๘ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง 

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้ันตอนที่ ๗ ว่ามีสถานะความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในระดับ 
ใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง  

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับตํ่า 
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

๒.๕.๙ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับ 
หน่วยงาน เซ่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ 
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(19) 

 สรุปสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (เขียว เหลือง แดง) 
ที ่ เขียว เหลือง แดง 

    

 



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

 
ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

 
 

(20) 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ณ วัน ที ่................................................................................................................................................  
หน่วยงานที่ประเมิน ...............................................................................................................................  

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

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

 
 

ผลการดำเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

 

ตารางท่ี ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

ขื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ขื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดขอบหลัก  

ผู้รับผิดขอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

 
 

(21) 

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

วันที่เสนอขอ ..........................................................................................................................................  

   

   

   

   

   

 



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

(22) 

บทที่ ๓ 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ได้
กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
กระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน ด้าน
ภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จำนวน 5 กระบวนงาน ได้แก่ (๑) 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ (๒) ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน (๓) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (๔) ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ และ (5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการเกิดการ
ทุจริตสูง จำนวน ๘ ขั้นตอนใน ๙ ขั้นตอน กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนั บสนุน ตาม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จำนวน ๘ ขั้นตอน ใน ๙ ขั้นตอน 

สำหรับขั้นตอนที่ ๙ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะดำเนินการรายงานภายหลังจากดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม  



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

 

 

ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน ด้าน
ภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม โดยคณะทำงานระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต ประพฤติมิขอบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ทำการ 
ประเมินความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจ
สนับสนุน ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ด้วยการค้นหาความเสี่ยง (Risk 
Identification) จากข้อมูลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจำ และคัดเลือกกระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที ่ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จำนวน ๕ กระบวนงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง 
ประกอบด้วย 

(23) 

 



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

 
(๑) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ  
(๒) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
(๓) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
(๔) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ  
(5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สิน ของ
ทางราชการ 

 
 

 
 

(24) 

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖3 
 

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน 
๑. การใช้รถราชการ  
๒. การเบิกค่าตอบแทน 
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. การจัดหาพัสดุ 
5. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน 
๑. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ด้านการใช้รถราชการ 
๒. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ด้านการเบิกค่าตอบแทน 
๓. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ด้านการจัดหาพัสดุ 
5. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการใช้

ทรัพย์สินของทางราชการ 

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรา สุทธิพันธ์    โทรศัพท์ 075 307004 

 



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

 
ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มาทำการ

ระบุ ความเสี่ยงลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor และ บทknown Factor ดังตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงที่เป็น Know Factor และ Unknown Factor 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

 

(25) 

Know Factor Unknown Factor 
๑ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการใช้รถราชการ 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับ
แก้ไข เพ่ิมเติม 
๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การ จัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ
ข้าราชการ ผู ้ม ีส ิทธ ิได้ร ับรถประจำ
ตำแหน่ง 
๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง 
และรถรับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและ รถ
รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 

เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม 
ที่รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิด 
ซํ้า มีประวัติอยู่แล้ว 

 

๒ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและในวันหยุด 
ราชการ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 

เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม 
ที่รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิด 
ซํ้า มีประวัติอยู่แล้ว 
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(26) 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

 ๒. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวง สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดย
ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลเอกชน เป็น
เท็จ และไม ่เป็นไป ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
๓. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงิน
เพ่ิม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  

๓ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
- จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม 
ที่รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิด 
ซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว 

 

๔ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ใน
ตำแหน่งหน้าที่ 

เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม 
ที่รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิด 
ซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว 

 

๕. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของ ทาง
ราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ 
สื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่ง
สาธารณูปโภค 

เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม 
ที่รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิด 
ซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว 
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ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 
คณะทำงาน ฯ ทำการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำขั้นตอนย่อย ที่มี

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากตารางที่ ๑ ในซ่อง Know Factor มาแยก 
ตามรายสีไฟจราจร เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แยกตามราย
ไฟจราจร 

ที ่
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน ที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 

(27) 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 

 ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปเป็น
ของ ตนหรือนำไปให้ผู้อื่น 
๒. พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สิน
เป็นไป ในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่
มีใบยืม ทรัพย์สินของราชการ 
๓. ขาดการอนุญาต ควบคุม กำกับ 
และ ดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

  

 

๑ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจำ ตำแหน่งสำหรับช้าราชการผู้มีสิทธิไต้รับรถ
ประจำตำแหน่ง  
๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง ไม ่

เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถ
ส่วนกลางและรถรบัรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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(28) 

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๒ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก
ค่าตอบแทน 
๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และ ในวันหยุดราชการ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย 
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทน 
โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

      

 ๓. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิมสำหรับ
ตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษชองผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวช้อง 

    

 

 

๓ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ 
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
จัดทำโครงการริเกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

    

 

 

๔ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่ 

    

 

 

๕ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
สำนักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค 
๑. การนำทรัพย์สินชองราชการไปเป็นของตน หรือ
นำไปให้ผู้อ่ืน 
๒. พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินเป็นไปในทางที่ไม ่

ถูกต้อง กล่าวคือ ไม ่มีใบยืมทรัพย์สินของราชการ 
๓. ขาดการอนุญาต ควบคุม กำกับ และดูแล
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินชองราชการ 
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ขัน้ตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
คณะทำงาน ฯ ได้กำหนดระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

(Risk level matrix) โดยน่าขั้นตอนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
สถานะ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่ง ระดับความเสี่ยง
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix) ได้จาก 

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

มีเกณฑใ์นการให้ค่า ดังนี้ 
๓.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือ ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ
ป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นตํ่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
๓.๒.๑ กิจกรรมหรือข ั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงานนั ้นเก ี ่ยว ข้องกับ ผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้

ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที ่๒ หรือ ๓ 
๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

(29) 



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 
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ที ่

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับความ
จำเป็น ของการ

เฝ้าระวัง 
๓๒๑ 

ระดับความรุนแรง
ของ 

ผลกระทบ 
๓๒๑ 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

จำเป็น X รุนแรง 

1 กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบตัิ ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน 
การจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรบั 
ข้าราชการผูม้ีสิทธิได้รับ รถประจำ
ตำแหน่ง 
๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลาง
และรถรับรอง ไมเ่ป็นไป ตามระเบียบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

3 3 9 

 
2 กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการเบิก
ค่าตอบแทน 
๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอก เวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ 
ส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จ และ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3 3 9 

 

ตารางท่ี ๓ ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix) 
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ที ่

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับความ
จำเป็น ของการ
เฝ้าระวัง 

๓๒๑ 

ระดับความรุนแรง
ของ 

ผลกระทบ 
๓๒๑ 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

จำเป็น X รุนแรง 

 ๓. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและ
เงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และ
ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   

๓ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ
จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา 
จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

๓ ๓ ๙ 

๔ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดหาพัสดุ 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ใน
ตำแหน่งหน้าที่ 

๓ ๓ ๙ 

๕ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้
ทรัพย์สินของ ทางราชการ ได้แก่ 
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร 
อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำนักงาน และ ส่ิง
สาธารณูปโภค 
๑. การนำทรัพย์สินของราชการไป
เป็น ของตนหรือนำไปให้ผู้อ่ืน 
๒. พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สิน 
เป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ 
ไมมี่ใบยืมทรัพย์สินของราชการ 
๓. ขาดการอนุญาต ควบคุม กำกับ 
และดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของ ราชการ 

๓ ๓ ๙ 
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(32) 
จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามข้อ 
๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒ 

ตารางท่ี ๓.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

 
ที ่

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
๓ ๒ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ 
๑ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
๑. ใช้รถราชการไม ่ถูกต้องตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับ
แก้ไข เพ่ิมเติม 
๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน 
การจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ 
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำ
ตำแหน่ง  
๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลาง และรถรับรอง ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ 
การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓ - 

๒ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
๒. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดย
ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน เป็น
เท็จ และไม ่ เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
๓. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงิน
เพ่ิม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 

๓ - 
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 (33)  

 

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
๓ ๒ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ 
๓ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓ - 

๔ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ใน
ตำแหน่งหน้าที่ 

๓ - 

๕ กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของ ทาง
ราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ 
สื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่ง
สาธารณูปโภค 
๑. การนำทรัพย์สินของราชการไปเป็น 
ชองตนหรือนำไปให้ผู้อ่ืน 
๒. พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สิน
เป็นไป ในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ไม่
มีใบยืม ทรัพย์สินของราชการ 
๓. ขาดการอนุญาต ควบคุม กำกับ 
และ ดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ชอง ราชการ 

๓ - 
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ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

  X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial   X 

ผลกระทบต่อผู้ใซ้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User   X 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process   X 

 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
คณะทำงาน ฯ นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความ

เสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในระดับ
ใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่ คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้ าระวังในงานปกติ กำหนด
เกณฑ์ คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

  

 
(34) 

 
ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร

ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเช้าใจ 
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กระบวนงานที่มีความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับตํ่า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการใช้รถราชการ 

พอใช้   สูง (๙) 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 

พอใช้   สูง (๙) 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

พอใช้   สูง (๙) 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 

พอใช้   สูง (๙) 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินชอง ทาง
ราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำนักงาน และ สิ่ง
สาธารณปูโภค 

พอใช้   สูง (๙) 

 

จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีค่าความเสี่ยงระดับสูง (๙)

(35) 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



♦ 

การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยซน่ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

(36) 

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
คณะทำงาน ฯ คัดเลือกกระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับ

ซ ้อนที ่ม ีค ่าความเส ี ่ยงระดับส ูง (๙) จากการประเมินการควบคุมความเส ี ่ยง (Risk-Control Matrix 
Assessment) ตารางที ่ ๔ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง (๙) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ดังตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการใช้
รถราชการ 

ประกาศสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด 

๑. มาตรการการใช้รถราชการ 
นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม ่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม 

(๑.๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
แก้ไข เพ่ิมเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วนรถราชการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๑.๒) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย 
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มิสิทธิได้รับรถประจำ
ตำแหน่ง (๓) ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 

(๑.๓) หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง 
และรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ (๑.๔) กฎหมายที่เก่ียวช้อง 
๒) กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการชองหน่วยงานในการบริหาร และ
ควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส 
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบ ด้วยกฎหมาย 
๓) กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ
บริหาร ความเสี่ยง 
๕) พัฒนาความรู้เรื่องรถราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการ ให้กับ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ 
๖) หากพบว่ามิการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งครัด 
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(37) 

แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการเบิก
ค่าตอบแทน 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
นโยบายหลัก 
๑) มุ่งเน้นการปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
ของ ตัวเองและผู้อ่ืน ไม ่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง
หน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความ
รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 

(๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑.๒) ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๑.๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย
ข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานให้อับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และฉบับที่ ๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไข
เพ่ิมเติม) (๑.๔) กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
๒) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง 
และผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย 
๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การ
บริหารความเสี่ยง 
๔) กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
๕) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งครัด 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ
จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และ สัมมนา 

๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 

(๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแกไชเพ่ิมเติม 
ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

(๑.๒) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(38) 

 (๑.๓) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๑.๔) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๔๔๘ 

(๑.๔) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๔๔๓ 

(๑.๖) กฎหมายที่เก่ียวช้อง 
๒) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง 
และผู้อ่ืน ไม ่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย 
๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การ
บริหารความเสี่ยง 
๔) กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
๔) หากพบว่ามิการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งควัด 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการ
จัดหาพัสดุ 

๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ นโยบายหลัก 
๑) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม ่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
๒) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี
อ่ืนใด ให้สอดคล้องอับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: 
ITA) 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 

(๑.๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ 

(๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

(๑.๓) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวช้อง (๑.๔) หนังสือเวียนชอง
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (๑.๔) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๔๗ 
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แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน 

 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหาร
จัดการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
ร่วม หรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำ
แผน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๑.๖) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 
๒๕๖๐ (๑.๗) กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๒) เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม ่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และ
จัดหาพัสดุ โดยไม่มีพัสดุจริง 
๓) กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ
บริหาร ความเสี่ยง 
๕) พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐ 
๖) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งครัด 

กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนด้านการใช้
ทรัพย์สินของ ทางราชการ ได้แก่ 
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร 
อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำนักงาน และ ส่ิง
สาธารณูปโภค 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการใช้
ทรัพย์สิน ของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐของ
หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีสำนักงานตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค 

มาตรการการการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
นโยบายหลัก : กำหนดการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมถึงการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลือง 
โดยให้ถือปฏิบัติว่าการนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการจะกระทำมิได้  
แนวทางปฏิบัติ 
๑) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 

(๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๑.๒) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการ
ใช้ ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐของ
หน่วยงานใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะราชการ
บริหารส่วนกลาง และ ราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค 
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ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

คณะทำงาน ฯ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี ่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง 
และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขน
อม ดังตารางที่ ๖ 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (๑.๓) ต้องสนับสนุนและจัดให้การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครอง มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน มากที่สุด 
(๑.๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของ ทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด 
(๑.๔) ในการยืมพัสดุประเภทคงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์ อักษรตามแบบใบยืมแนบท้ายประกาศ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 

ที ่ กิจกรรม เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
๑ กระบวนงานความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ 
เกิดผลประโยชน์ทับช้อน 
ด้านการใช้รถราชการ 

๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๔๒๓ 
และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม 
๒. ผู้ใช้รถราชการละเลย การ
ปฏิบัติตามระเบียบ สำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๒๓ และ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมา
จ่ายแทนการจัดหารถประจำ
ตำแหน่ง 
สำหรับข้าราชการ 
ผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง 

  / 



♦ 

การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยซน่ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

(41) 

ที ่ กิจกรรม เหตุการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
  ๔. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถ

ส่วนกลางและรถรบัรอง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถ 
รับรอง พ.ศ. ๒๔๒๖ 

   

๒ กระบวนงานความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจ เกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการ
เบิกค่าตอบแทน 

1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการและใน 
วันหยุดราชการ เป็นเท็จ และ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
๒. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน ลัง
กัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทน
โดยไม่ทำเวชปฏิบตัิ ส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชน 
เป็นเท็จ และไมเ่ป็นไปตามระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
๓. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและ เงิน
เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) 
เป็นเท็จ และไมเ่ป็นไปตาม ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

  / 

๓ กระบวนงานความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจ เกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การ
จัดทำโครงการผึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และ สัมมนา 

จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน 
ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  / 

๔ กระบวนงานความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจ เกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการ
จัดหาพัสด ุ

๑. การจัดหาพัสดไุม่เป็นไป ตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวช้อง 
๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ใน
ตำแหน่งหน้าที ่

  / 

๕ กระบวนงานความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจ เกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การใช้
ทรัพย์สินของทาง 

๑. การนำทรัพย์สินชองราชการไป 
เบินชองตนหรือนำไปใหผู้้อื่น 
๒. พฤติกรรมการขอยมืทรัพยส์ิน 
เบินไปในทางที่ไม่ถกต้อง กล่าวคือ 

  / 



♦ 
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    ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง 

คณะทำงาน ฯ นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จากตารางที่๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยง
ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนชองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสี
แดง ซึ่งหมายถึง เกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบริหารความเสี่ยง 

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม อยู่ในข่ายที่ยังที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คณะทำงาน ฯ เห็นควร 
นำมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ใขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอขนอม ใน ๕ กระบวนงาน มาแก้ไขปญัหา ใน ๕ กระบวนงาน ได้แก่ 

๑. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ 
ใช้รถราชการ 

๒. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ เบิก
ค่าตอบแทน 

๓. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ 
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

๔. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหา
พัสดุ  

๕. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้
ทรัพย์สิน ชองทางราชการ 

คณะทำงาน ฯ จึงมีการดำเนินการแก้ไขการกระทำผิดวินัยชองเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอขนอม ในกระบวนงานที่ ๑-๔ ดังตารางที่ ๗

ที ่ กิจกรรม 
เหตุการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
 ราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ ไม่มีใบยืมทรัพย์สินของราชการ    
 เครื่องมือสื่อสาร อาคาร

สถานที่ 
๓. ขาดการอนญุาต ควบคมุ    

 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ กำกับ และดูแลตรวจสอบการใช้    
 สำนักงาน และ ทรัพย์สินชองราชการ    
 สิ่งสาธารณูปโภค     



การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยซน่ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

 
ตารางท่ี ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(43) 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
๑. กระบวนงานความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การใช้
รถราชการ 
๒. กระบวนงานความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การ
เบิกค่าตอบแทน 
๓. กระบวนงานความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การ
จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และ สัมมนา 
๔. กระบวนงานความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การ
จัดหาพัสดุ 

มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไชการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ใน ๔ กระบวนงาน เพื่อ บรรลุ
เป้าหมายแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชอง หน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการชองส่วนราชการ และการประเมิน ผู้บริหารองค์การ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖3 
๑. กระบวนงานการใช้รถราชการ 
๒. กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน 
๓. กระบวนงานการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา 
๔. กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 

5. กระบวนงานความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน การใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 

มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ 
รัฐของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะราชการ 
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใน ส่วน
ภูมิภาค และใบยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของ
เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 



♦ 

การประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับผลประโยซน่ทับซอ้น ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอขนอม 

 

 

(44) 
 

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
คณะทำงาน ฯ จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ที่มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง (เกินกว่า การ
ยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ ่มเติมในระบบบริหารความเสี ่ยง) เพื ่อควบคุมกำกับ ติดตาม และ 
ประเมินผลการบริหารความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอขนอม 

ที ่
สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

เขียว เหลือง แดง 
   ๑. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
๒. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
๓. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
๕. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สิน 
ชองทางราชการ 

 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 


