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 ค าน า 
 
 โรงพยาบาลกระบุรี ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และ
แก้ไขปัญหาการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มานี้ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอีก
ด้วย  
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 ส่วนที่ ๑ 
  บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และวามเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง ดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่ม (Confit of interest C0) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึน้ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระเทศ อีกด้วย 
 โรงพยาบาลกระบุรี ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ประโยชน์ทับช้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ความสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หายถึง ความสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระว่างนโยบาย เป้าหมาย 
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 
 ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดข้อมูลการวิเคราะห์การวาง
แผนการควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
 
                                               
                   /4.ความเสี่ยง... 



 

 

  -2- 
 
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความสียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
สมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมที่การด าเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 ๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้งการควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
 2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแช่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและ ไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติ
พ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางรชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล
นั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการ
กระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณห์รือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงต้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลกระบุรี 
การวิเคราะห์ความสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงพยาบาลกระบุรี ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเห็นเหตุท าให้ 
 ๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของช าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ 
การขีดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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  พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางป้องกัน ยับยั้งการทุจริต เปิดโอกาสทุจริต
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากรทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 วัตถปุระสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชน 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้โรงพยาบาลมีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ 
กรอบหรือภาระงาน นิยาม 
Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก 
Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่

แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูล เบาะแส
นั้นแก่ผู้บริหาร  

Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรม
ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก(Known Factor) 
ทั้งท่ีรู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเสี่ยง 
ด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทาการทุจริตเข้ามาได้ได้อีก 

Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้อมปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

 
ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย 
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Rick Identification) 
               เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้น หาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  
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 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีดมสมอง เพ่ือระดมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถ
ระยุความเสี่ยงได้ 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ  Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง   
2 การเบิกค่าตอบแทนการการปฏิบัติงาน 

- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน/ประชุม/
สัมมนา/กิจกรรม 

  

3 การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อท างาน
ส่วนตัว 

  

4 การรับสินบนหรือรับของขวัญ   

 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 

 ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 วิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ
แต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความ
เสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานะสีเขียว     ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง   ความเสี่ยงระดับป่านกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง   
                                          ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม        ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย   
                                          หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี   
                                          อ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง      ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที ่
                                          ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่าง      
                                          ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง     
2 การเบิกค่าตอบแทนการการปฏิบัติงาน 

- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม 

    

3 การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพ่ือท างานส่วนตัว 

    

4 การรับสินบนหรือรับของขวัญ      
 
ขัน้ตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
 

 ขั้นตอนที่ ๓ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ย ง
ระดับสูงมากทีเ่ป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็น
เฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน ค่า ๑-๓ โดยมีเกณฑ์ใน
การให้ค่า ดังนี้ 
 

 3.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่
ด าเนินการไม่ได้ คา่ของ MUST คือ ค่อยู่ในระดับ 2 หรือ ๓ 
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นค่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ คา่ที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
 

 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 -กิจกรรมหรือชั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้น ผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่อยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
 -กิจกรรมหรือชั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
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ตารางท่ี 3 Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risk Level 
Matrix) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3       2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
3        2        1 

ค่าความเสี่ยง 
รวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง 2 2 4 
2 การเบิกค่าตอบแทนการการ

ปฏิบัติงาน 
- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม
แผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน/ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม 

2 2 4 

3 การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง 
ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
ฯลฯ เพ่ือท างานส่วนตัว 

3 2 6 

4 การรับสินบนหรือของขวัญ 2 2 4 
 
 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้น 
หลัก MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอน 
รอง SHOUD 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง 2  
2 การเบิกค่าตอบแทนการการปฏิบัติงาน 

- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา/
กิจกรรม 

2  

3 การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพ่ือท างานส่วนตัว 

 3 

4 การรับสินบนหรือของขวัญ  2 
 
 
 
 
 



 

 

  -9- 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงาน หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย    
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial    
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User    
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process    
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth    
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน
การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพ การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น         
3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่
มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

- ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง     
การเบิกค่าตอบแทนการการปฏิบัติงาน 
- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาตาม
แผนงาน/โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน/
ประชุม/สัมมนา/กิจกรรม 

    

การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว /เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง 
ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ 
เพ่ือท างานส่วนตัว 

    

การรับสินบนหรือของขวัญ     
- พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
- อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง    
ปานกลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมิน   
การควบคุม ความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่ พบ
วาสความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในเชิงเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยง การทุจริต หรือหน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดหรือหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

 ชื่อแผน การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์
ทับซ้อนของโรงพยาบาลกระบุรี 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตราการป้องกันการทุจริต 

1 การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว /เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพ่ือ
ท างานส่วนตัว 

1. จัดท าคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งานและการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

2. สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากร 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวัง 
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 
สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

มาตราการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1.จัดท าคู่มือและระเบียบควบคุมการ
ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 

2. สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากร 

 

การน าทรัพย์สินของทางราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว /เจ้าหน้าที่
ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ 
ฯลฯ เพ่ือท างานส่วนตัว 
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สถานะตามสี นิยาม 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงทุจริตลดลงระดับความรุนแรง <3 
สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมขึ้น

แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง >3 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตาม
สถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม 
หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็นดังนี้ 
 7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
 7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลกระบุรี 
 
 7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
 
 7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว /
เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพ่ือท างานส่วนตัว 

1. จัดท าคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งานและการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

2. สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากร 

 
 
 7.3 สถานะสีเหลือง Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่าผลจากการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม
ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง 
      

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของโรงพยาบาลกระบุรี 
 
  สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
ที ่ เขียว เหลือง แดง 
1 - การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว /

เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ ฯลฯ เพ่ือท างานส่วนตัว 

- 

 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 9 เป็นจัดท าแบบรายงานการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตหรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่  8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงานทุก 6 เดือน ตามตารางที่ 9 
และสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ตามตารางท่ี 10 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบุรี 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การใช้ทรัพยากรทางราชการ 

เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การน าทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ใน
เรื่ อ งส่ วนตั ว  / เจ้ าหน้ าที่ ใ ช้ อุปกรณ์
ส านักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ ฯลฯ เพ่ือท างานส่วนตัว 

มาตรการ 
1. จัดท าคู่มือและระเบียบควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด 

2. สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากร 

    
กิจกรรม/แนวทางการปฏิบัติงาน 
    ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ ควบคุมและก ากับ การใช้
ทรัพย์สินทางราชการ 

     2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบจ านวนพัสดุของหน่วยงาน 
และรายงานให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง 
    3. หัวหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานให้มีการตรวจสอบพัสดุของหน่วยงาน 
    4. คณะกรรมการตรวจสอบฯด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน
ทางราชการ ตามรายการที่เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งมา  

 
 


