
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/4.1    วันท่ี    1   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                           . 

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม                                                                                                 .  

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

( integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กำหนดใหหนวยงาน 

มีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ  

(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment)  ในสวนของ EB 19 นั้น 

                    ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ ๒๕๖4 เวลา 

๑๓.๐๐ - ๑6.0๐ น. ณ หองประชุมราชาวด ี 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 

            
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                     อนุมัติ 

 

      
                                               
                                              ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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 (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



 
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน                          

โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖4 
ครั้งที่ ๑/2564 

วันที่ 5 กุมภาพันธ 256๓  เวลา ๑๓.00 - 16.00 น. 
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 

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

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องเสนอใหที่ประชุมรับทราบ 

- ชี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ 
(ITA) ตัวชี้วัดที่ 8 การปองกันผลประโยชนทับซอน หัวขอ EB 19-21 ตามแผนปฏิบัติการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางวัฒนธรรม 
ในองคกร โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

- คนหากระบวนการงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
- การคดัเลือกกระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด 

- วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการประชมุคณะทำงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

โรงพยาบาลวัดโบสถ  ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖4 

วันที่ 5 กุมภาพันธ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ หองประชุมราชาวดี    โรงพยาบาลวัดโบสถ 

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

ผูมาประชุม 
๑.   นางสาวพิมพพรรณ    ปนโพธิ์          ประธานคณะกรรมการ 

 ๒.  หัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน                 คณะทำงาน 
     ๓.  นางเรืองศิริ            ไกรคง                 คณะทำงาน/เลขานุการ  
     ๔.  นางสาวสมคิด          เผือกวิสุทธิ ์          คณะทำงาน/ผูชวยเลขานุการ  

ผูไมมาประชมุ 
- ไมมี   

ผูเขารวมประชุม 
     - ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.00 น.  
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงใหทราบ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องเสนอใหที่ประชุมรับทราบ 

- ชี้แจงหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปองกันผลประโยชนทับซอน หัวขอ EB 19-21 ตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสรางวัฒนธรรมในองคกร โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 
ยังคงมีหลักการเชนเดิม เพียงแตยายจากขอคำถามเดิมในปที่ผานมา ไปตั้งในหัวขอใหมเทานั้น 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
4.1  คนหากระบวนการงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน

ทับซอน ซึ่งพบวาในป 2564 ความเสี่ยงสำคัญยังคงเปนเรื่องเชนเดียวกับในป 2563 ดังนี้ 
    4.1.1 การใชรถราชการ 

4.1.2 การเบิกคาตอบแทน 
4.1.3 การจัดซื้อจัดจาง 
4.1.4 การเบิกคาใชจายการเดินทางไปราชการ 
4.1.5 การคดัเลือกบุคคลเขาเปนลูกจาง 
4.1.6 การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ 
4.1.7 การลางรถในสถานท่ีราชการ 
4.1.8 การใชทรัพยสินขอราชการในเรื่องสวนตัว 

                     4.1.9 การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ 
ความรับผิดชอบ                                              4.2 คณะทำงาน...
       
 



                                - 2 - 
 

4.2  คณะทำงานไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง แตละกระบวนงาน มีมติเห็นชอบ เลือกความ 
เสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด เชนเดียวกับป 2563 คือ 

4.2.1 การจัดซื้อจัดจาง 
4.2.2 การใชรถราชการ 
4.2.3 การเบิกคาใชจายการเดินทางไปราชการ 

4.3  วิธีการจัดการความเสี่ยง 

4.3.1 มาตรการการจัดหาพัสด ุ

- การจัดหาพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4.3.2 มาตรการการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

- การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน 
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

- การเบิกคาใชจายใหเปนไปตามคาใชจายจริงโดยประหยัด 
- การเดินทางโดยรถไฟใหแนบตั๋วคาโดยสารในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ดวย 
- อัตราคาโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร ใหเบิกตามตารางแสดงคาโดยสารตามระยะทางของกรม 

ขนสงทางบก 
                    4.3.3 มาตรการการใชรถราชการ 

- การใชรถราชการ ใหปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

- การขอใชรถราชการ ใชในงานราชการเทานั้น และผูขอใชตองเขียนใบขออนุญาตใช 
รถยนตสวนกลางกอนการใชทุกครั้ง 

- การใหบริการ 
  1. พนักงานขับรถเตรียมพรอมใหบริการ 

2. ขับรถไปยังที่หมายตามท่ีระบุในใบขออนุญาต 
3. นำรถกลับมาจอด 
4. บันทึกการใชรถยนต 
5. บำรุงรักษาและจัดทำรายละเอียดการซอมบำรุง 

เลิกประชุม         เวลา ๑๖.3๐ น. 

 

         
  ลงชื่อ. ........................................................   ผูจดรายงานการประชุม 

   ( นางสาวสมคิด  เผือกวิสุทธิ์  ) 

               
 ลงชื่อ  ........................................................ ผูตรวจบันทึกการประชุม 

( นายเรืองศิร ิ  ไกรคง ) 
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ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
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วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563 เวลา  13.00 - 16.00 น
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ณ ห้องประชุมราชาวดี    โรงพยาบาลวัดโบสถ์



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/6.1    วันท่ี    11   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                          . 

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม                                                                                                 .  

เรียน  สรุปรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจำป    .
๒๕๖4                                                                                                                         

        ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( 
integrity&Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กำหนดใหหนวยงานมีการ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment)  ในสวนของ EB 19 นั้น 
   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ  ๒๕๖4 คณะทำงานEB 19 ไดมีการจัดประชุมคณะทำงาน เพ่ือ
วิเคราะหความเสี่ยง มีมติเห็นชอบ เลือกความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือ 

1. การจัดซื้อจัดจาง 
2. การเบิกคาใชจายการเดินทางไปราชการ 
3. การใชรถราชการการ 

  ในการนี้ คณะทำงานEB 19 ไดสรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงดังกลาว เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้                    

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
 

  

                                                                               
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                     ทราบ 
 
 

                                              
                                               
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 

 

 

wbh
Typewritten text
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รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
โรงพยาบาลวัดโบสถ  

ประจำปงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คํานํา 
 

 เนื่องจากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดข้ึนในระบบราชการยุคปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชนขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดำรงตำแหนงของเจาหนาที่รัฐ
หรือท่ีเราเรียกกันวา “ผลประโยชนทับซอน” จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริต
คอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ จน
ทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และ
ความเปนธรรมจนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทำใหประโยชนหลักขององคกร 
หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป ไมวาจะเปนผลประโยชนทางการเงินและทรัพยากรตางๆ คุณภาพ
การใหบริการ ความเปนธรรม ในสังคมรวมถึงคณุคาอื่นๆดวย 

โรงพยาบาลวัดโบสถไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของ
เจาหนาที่ในโรงพยาบาล การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจในตำแหนง
หนาที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ไดดำเนินการจัดทำวิเคราะหความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

 
 

     คณะทำงานวิเคาะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่เกิด                     
                                                       ผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ 

กุมภาพันธ  2564 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน 
สาธารณะของสวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป  
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม 
ทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีก เปน
จำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI)  เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย   
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยง เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร 
ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงท่ีบุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัว 
หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน 
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไป 
ดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผูมีอำนาจ 
หนาที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการ 
โดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เปนการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทํา
ใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวาง ผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น  
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  สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้   
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกล
ยุทธ ที่กำหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร   

 2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องคกร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ   

 3 . ความเสี่ ยงด านการเงิน  (Financial Risk: F) เป นความเสี่ ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ  และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ และไมทัน
ตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไม
เพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอนการดำเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การ
วางแผน  การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว   

 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก่ียวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน  ความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การราง
สัญญาที่ไมครอบคลุมการดำเนินงาน   

 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ  
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทยทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึน สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวน 
เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัย 
ของเจาหนาที่รัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวน หรือ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) อีกดวย   
 

1.2 วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหา ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เปน แบบอยางท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  
  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย และประชาชน 
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1.3 ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 
  การแบงประเภทความเสี่ยงของรายงานฉบับนี้ นำแนวทางมาจากคูมือประเมินความเสี่ยง
การทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี ้
  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที ่
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
1.4ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  รายงานฉบับนี้ นำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต วิธีการ และรูปแบบการรายงาน
มาจากคูมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมี 9 ขั้นตอนดังนี ้

 



บทท่ี 2 
การวิเคราะหความเสีย่งดานผลประโยชนทับซอน 

ตามหลัก COSO 2013 
 

2.1 กรอบการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริต
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การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห 
และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน
ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง  
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน 

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
๓ ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทำงานที่ไมเหมาะสม 
๒ นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 

โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี ้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
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 

 
  ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก 
การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact)   

   

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant)  
ใชเกณฑในการ จัดแบง ดังนี้  
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เสี่ ย ง  แ ต มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลอืง 

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

หรือถายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 
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 ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
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ct
) 

5 5 
 

10 15 20 25 

4 4 
 

8 12 16 20 

3 3 
 

6 9 12 15 

2 2 
 

4 6 8 10 

1 1 
 

2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

                                 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 

 
2.2การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลวัดโบสถ 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ที่พบการ
กระทำผิดวินัย ที่ไดจากการรองเรียน กลาวโทษ และพบเปนสาเหตุ ของการกระทำผิดวินัยมากที่สุดของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ ประกอบดวย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (๓) การ
ใชรถราชการ 
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ตารางท่ี  ๑ วิ เคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 
 

 
ประเด็น ความ

เสีย่ง 

 
ปจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ ระดบั 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 
 

(1) การจัดหาพสัด ุ การจัดหาพสัดไุม
เปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของ  และ
แสวงหา ผลประโยชน
สวนตัวใน ตำแหนง
หนาที่  
 

เพ่ือใหการจัดหาพสัดุ ภาครัฐ
โดยการซื้อ จาง เชา 
แลกเปลีย่นหรือโดย วิธอีื่นใด
ใหสอดคลองกับ ประกาศ 
ระเบียบ  หลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรี
ที่ เก่ียวของรวมถึง ดำเนินการ
ตามเกณฑการ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปรงใสใน
การด เนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) 
 

๔ 5 2๐ 
(สูงมาก) 

1 

(๒) การเบิก 
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 

การเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไป
ราชการ ของ
เจาหนาที่  เชน  คา
เบ้ียเลีย้ง คาพาหนะ 
ไมเปนไปตามจริง  

การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ของ
เจาหนาที่ โรงพยาบาลวดั
โบสถ  เชน คาพาหนะ เปนไป
ตามระเบียบที่ เกี่ยวของไมให
เกิดการแสวงหาผลประโยชน 
สวนตัวในตำแหนงหนาที่ อันมิ
ควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 

๕ ๓ 1๕ 
(สูงมาก) 

2 

(๓)  การใชรถ
ราชการ  
 

1. ใชรถราชการไม
ถูกตองตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
วา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม  
 

เพ่ือใหการใชรถราชการ 
เปนไปตามระเบียบที่ 
เก่ียวของและปองกันการ เกิด
ผลประโยชนทับซอน 

3 4 1๒ 
(สูง) 

๓ 
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2.3 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
       ความเสี่ยงท่ียอมรับได                   ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 
 

 

                                   
โอกาส
ที่ จ ะ
เ กิ ด
ความ
เสียหา
ย 
( Likel
ehoo
d) 
 

 

 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยง

ดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงดาน

ผลประโยชนทับซอนไดตามตารางท่ี 3  

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ลำดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑5 คะแนน) 
การใชรถราชการ ลำดับ ๓ (สูง = 1๒ คะแนน) 
 

  จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง                    
ดานผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ นำผลที่ไดมากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือปองกัน หรือ
ลดความเสี่ยงดาน ผลประโยชนทับซอน และจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ระดับหนวยงานในโรงพยาบาลวัดโบสถ กำหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลักของหนวยงานดังนี้   
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2  3 4 5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 
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  ตัวชี้วัดที่  ๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมาย                       
ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาที่ตามปกติ (Function Based)   
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based)    
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายในการ
ดำเนินงานตามภารกิจพื้นที่ (Area Based)   
  ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมาย 
ตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) โรงพยาบาลวัดโบสถ จึง
กำหนด 
  1. มาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได 
และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอยใน ๓ ประเด็น คือ (1) 
การจัดหาพัสดุ (2) การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (๓) การใชรถราชการ   

2. นำประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมาจัดทำ
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ตามคูมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS)  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
3.1 หลักการวิเคราะหความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คูมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดขั้นตอน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต วิธีการ และรูปแบบการรายงานตางๆ แบงเปน 9 ข้ันตอน ซึ่งรายงานฉบับนี้ 
ไดนำมาเปนหลักในการรายงาน  

 

 
 
3.2 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห และ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทัง้นี้ ไดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตาม 9 ขั้นตอนดังนี ้

 
 



- 12 - 

 
 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 
 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ 

    และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน .....................การจัดหาพัสดุ....................................................... 
ชื่อหนวยงาน / กระทรวง ..............โรงพยาบาลวัดโบสถ................ 

  ผูรับผิดชอบ ....... นายพนม  พรหมเมศร ........ โทรศัพท....... 085 3485513 ......... 
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ขั้นตอนท่ี 1 การระบคุวามเสี่ยง (Risk identification) 

จ า ก ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เพื่ อ ค น ห า ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ ผ า น ม า  โ ร ง พ ย า บ า ล วั ด โบ ส ถ  
ไดกำหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ท่ีพบการกระทำผิดวินัย ที่ไดจาก
การรองเรียน กลาวโทษ และพบเปนสาเหตุ ของการกระทำผิดวินัยมากที่สุดของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ประกอบดวย (1) การจัดหาพัสด ุ(2) การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (๓) การใชรถราชการ 

 
ตารางที่ 1  ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่
เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวใน
ตำแหนงหนาที่ 

  

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาที่  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
ไมเปนไปตามจริง 

  

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  
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ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่เกี่ยวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่    สูงมาก 

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาท่ี  
เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง    สูงมาก 

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม   สูง  
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ขั้นตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง(Risk level matrix) 
 
ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level 
matrix) 

 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเปน 
ของการเฝาระวัง 
3       2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3       2       1 

คาความเสี่ยง 
รวม 

จำเปน x รุนแรง 
1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่

เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่ 

2 2 4 

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

2 2 4 

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

2 1 2 
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แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

 
ตารางที่ 3.1  ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

 

ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลกั 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
 
 

 คาควรเปน 3 หรือ 2 คาควรเปน 1 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่
เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่ 

2  

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

2  

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

2  

 
 
 
 
 



- 17 - 

 

 
ตารางที่ 3.2ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผูมีสวนไดเสีย Stakeholders รวมถึง 
หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม Financial 
- การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาท่ี เชน  

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

 X 
2 

x 

ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User 
 

 x x 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Inter Process 
- การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่เกี่ยวของ และแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่ 
- ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

X 
 
 

1 

X 
2 
 
 

 

กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning &Growth x x  
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ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวของ และแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนง
หนาที่ 

พอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง 

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

ด ี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 

ใชรถราชการไมถูกตองตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม 

ด ี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 
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ขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง  

 
ตารางที่ 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ................ มาตรการบริหารพัสดุโปรงใส ไรผลประโยชนทับซอน …………..….. 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

1 
 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่เกี่ยวของ 
และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่ 

1. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
2. จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
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ขั้นตอนท่ี 6การจัดทำรายงานผลการเฝาระวัง 

 
ตารางที่ 6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
มาตรการปองกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1. 1.1 จัดทำคูมือการ
ปฏิบัตงิานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
1.2 จัดอบรมให
ความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 

การจัดหาพัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่    
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ขั้นตอนท่ี 7จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไมมี ไมมี 

 
7.2 สถานะสีเหลือง Yellowเกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไมมี ไมมี 

 
7.3 สถานะสีเขียว Greenยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
ในตำแหนงหนาที่ 

มีโอกาสเกิดข้ึนนอย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางตองทำ
การประกาศเผยแพรสาธารณะ ผานเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง 
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ขั้นตอนท่ี 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
ในตำแหนงหนาที่ 
 

ไมมี ไมมี 
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ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
ตารางที่ 9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .....       กุมภาพันธ 2564................ 
หนวยงานที่ประเมิน .........โรงพยาบาลวัดโบสถ...................................................................................... 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการบริหารพัสดุโปรงใส ไรผลประโยชนทับซอน 

โอกาส/ความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่เกี่ยวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่ 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

ยังไมไดดำเนินการ 
เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 
 

ผลการดำเนินงาน 1. อยูระหวางจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 - 
 

ตารางที่ ๑0  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป  
  (ทดแทนแผนเดิม) 

 
 
หนวยงานทีเ่สนอขอ ................................................................................................................. 
วันที่เสนอขอ ............................................................................................................................. 
 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม  

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองที่เกี่ยวของ  

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 



เอกสารอางอิง 
 

 ๑. การจัดหาพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม๓. 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง 

ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 

5. คูมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 



 
 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 
 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ 

    และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน .....................การจัดหาพัสดุ....................................................... 
ชื่อหนวยงาน / กระทรวง ..............โรงพยาบาลวัดโบสถ................ 

  ผูรับผิดชอบ ....... นายพนม  พรหมเมศร ........ โทรศัพท....... 08 348 5513 ......... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 1 การระบคุวามเสี่ยง (Risk identification) 
 
ตารางที่ 1  ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสีย่งการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่
เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวใน
ตำแหนงหนาที่ 

  

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจาหนาที่  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
ไมเปนไปตามจริง 

  

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่เกี่ยวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่    สูงมาก 

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาท่ี  
เชน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง    สูงมาก 

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม   สูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง(Risk level matrix) 
 
ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกสระดับความเส่ียง (Risk level 
matrix) 

 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเปน 
ของการเฝาระวัง 
3       2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3       2       1 

คาความเสี่ยง 
รวม 

จำเปน x รุนแรง 
1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่

เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่ 

2 2 4 

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

2 2 4 

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

2 1 2 

 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ตารางที่ 3.1  ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 
 

ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลกั 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
 
 

 คาควรเปน 3 หรือ 2 คาควรเปน 1 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่
เก่ียวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่ 

2  

2 การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

2  

3 ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

2  



ตารางที่ 3.2ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผูมีสวนไดเสีย Stakeholders รวมถึง 
หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม Financial 
- การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจาหนาที่ เชน  

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

 X 
2 

x 

ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User 
 

 x x 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Inter Process 
- การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ และแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่ 
- ใชรถราชการไมถูกตองตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

รถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

X 
 
 

1 

X 
2 
 
 

 

กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning &Growth x x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวของ และแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนง
หนาที่ 

พอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง 

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจาหนาที่ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ไมเปนไปตามจริง 

ด ี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 

ใชรถราชการไมถูกตองตาม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม 

ด ี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง  
 
ตารางที่ 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ................ มาตรการบริหารพัสดุโปรงใส ไรผลประโยชนทับซอน …………..….. 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

1 
 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่เกี่ยวของ 
และแสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่ 

1. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
2. จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 6การจัดทำรายงานผลการเฝาระวัง 
 
ตารางที่ 6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
มาตรการปองกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1. 1.1 จัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
1.2 จัดอบรมให
ความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 

การจัดหาพัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 7จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไมมี ไมมี 

 
 

7.2 สถานะสีเหลือง Yellowเกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ไมมี ไมมี 

 
7.3 สถานะสีเขียว Greenยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
ในตำแหนงหนาที่ 

มีโอกาสเกิดข้ึนนอย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางตองทำ
การประกาศเผยแพรสาธารณะ ผานเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวของ และ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัว 
ในตำแหนงหนาที่ 
 

ไมมี ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .....       กุมภาพันธ 2564................ 
หนวยงานที่ประเมิน .........โรงพยาบาลวัดโบสถ....................................................................................... 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการบริหารพัสดุโปรงใส ไรผลประโยชนทับซอน 

โอกาส/ความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามระเบยีบที่เกี่ยวของ และแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตำแหนงหนาที่ 

สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

ยังไมไดดำเนินการ 
เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
 
 

ผลการดำเนินงาน 1. อยูระหวางจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
2. ดำเนินการอบรมใหความรู เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน  
จิตพอเพียงตอตานทุจริตเสร็จเรียบรอยแลว ในวันที่ 19มกราคม 2564 
ณ หองประชุมราชาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ 
มีบุคลากรในสังกัดเขารวม จำนวน 120 คน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑0  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป  
 (ทดแทนแผนเดิม) 

 
 
หนวยงานทีเ่สนอขอ ................................................................................................................. 
วันที่เสนอขอ ............................................................................................................................. 
 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

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

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

 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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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.............................................. 
 
 



11 

 

 
คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 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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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

  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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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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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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คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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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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



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100               .                                  

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/8.9    วันท่ี    22   กุมภาพันธ  ๒๕๖4                          . 

เร่ือง ขออนุญาตเผยแพรรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ

ซอน ประจำป ๒๕๖4 บน website ของหนวยงาน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ( 
Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4กำหนดใหสวนราชการ
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจำป ๒๕๖4 ตาม
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ( Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment ) EB 19 
นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพรรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจำป๒๕๖4บน website ของหนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธ
ใหขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชน
ทั่วไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  
 

  

                                                                               
                                                    (นายพนม  พรหมเมศร) 
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
                                                     อนุญาต 
 
 

                                              
                                              
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ
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Typewritten text
 (นางสาวพิมพ์พรรณ  ปั่นโพธิ์)



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ชื่อหนวยงาน กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/:  23  กุมภาพันธ 2564 
หวัขอ้: รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

ประจำป ๒๕๖๔ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
ประจำป ๒๕๖๔ 
Link ภายนอก: ไมมี 
หมายเหต:ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                      ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                               
                        (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
             ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ               ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
        วันท่ี....23.... เดือน..กุมภาพันธ...พ.ศ..256๔...        วันท่ี.....23.... เดือน....กุมภาพันธ...พ.ศ...256๔...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


