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 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ า เป็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์
ความไม่แน่นอน รวมทั้งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ในการช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ ซึ่งการ
ทุจริตเปนพฤติกรรมของเจาหนาที่รัฐที่เบี่ยงเบนไปจากปทัสฐานอันเปนที่ยอมรับของสังคมเพ่ือตอบสนอง     
เปาหมายสวนตัวเปนส าคัญ การทุจริตในภาครัฐเปนปญหารายแรงที่สุดปญหาหนึ่งของสังคมไทยที่สงผลกระ
ทบตอเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก รูปแบบการทุจริต ในภาครัฐมีการกระจายตัว และมีความซับซอนมาก
ยิ่งขึ้นอยูในทุกระดับ ตั้งแตการก าหนดนโยบาย จนถึงการขับเคลื่อนสูระดับปฏิบัติ 
 โรงพยาบาลสร้างคอมเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสร้างคอม เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ครอบคลุมตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด 2   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง
ของโรงพยาบาลสร้างคอมบรรลุผลส าเร็จตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่าง มีประสิทธิผล 
 โรงพยาบาลสร้างคอมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสร้างคอม  
จะให้ความส าคัญและน าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในด าเนินงานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลสร้างคอมได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรและทางราชการ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเปนพฤติกรรมของเจาหนาที่รัฐที่เบี่ยงเบนไปจากปทัสฐานอันเปนที่ยอมรับของสังคมเพ่ือ
ตอบสนองเปาหมายสวนตัวเปนส าคัญ การทุจริตในภาครัฐเปนปญหารายแรงที่สุดปญหาหนึ่งของสังคมไทย    
ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก รูปแบบการทุจริตในภาครัฐมีการกระจายตัว และมีความ   
ซับซอนมากยิ่งขึ้นอยูในทุกระดับ ตั้งแตการก าหนดนโยบาย จนถึงการขับเคลื่อนสูระดับปฏิบัติประกอบกับ  
องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประกาศผลคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู
การทุจริตประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยในครั้งนี้มีประเทศที่เขารวมการประเมิน
ทั้งหมด๑๘๐ประเทศ ด าเนินการส ารวจโดยอาศัยการประเมินจาก๑๓ แหลงดัชนี ปรากฏวา ๒ ใน ๓ ของ
ประเทศที่เขารับการประเมินมีระดับคะแนนที่ต่ ากวา ๕๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยประเทศ
ไทยไดรับคะแนน ๓๕ คะแนน อยูในล าดับที่ ๑๑๐ จากประเทศที่ไดรับการประเมินทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศ    
ซึ่งมีระดับคะแนนและอันดับลดลงจากป ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงน ามาสูแนวคิดและบทสรุปประเด็นส าคัญ ที่วา 
ภาพรวมคะแนนของประเทศไทยลดต่ าลง โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของ
ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ส าคัญ เชน เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ปรากฏวา คะแนนของ
เวียดนามและอินโดนีเซียเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น จึงเปนเครื่องสะทอนวานักธุรกิจ นักลงทุนชาวตางชาติ นักวิชาการ 
และผูเชี่ยวชาญ ที่ประเมินประเทศไทย ยังไมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการเรื่องการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศไทยเทาที่ควร 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนให
ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีตัวชี้วัดส าคัญ คือ คาคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทยจะตองอยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในชวงป 
พ.ศ. ๒๕๗๖–๒๕๘๐ โดยในแผนยอยที่ ๑ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการ ปรับ “ระบบ” 
เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือสรางความโปรงใส 
มุงเนน การสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการ
ทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางใน
บริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. จึงไดพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐมีการจัดท าการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต และการจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ มาอยางตอเนื่อง 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการยกระดับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือ
น าไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไดอยางเปนรูปธรรม โรงพยาบาลสร้างคอมจึงได้จัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและ
ลดโอกาสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน าพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด คือ การตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี  (Good Governance) ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการบริหารจัดการองค การให มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการควบคุมการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption 
Control) ซึ่งหมายถึง การไมกระท าและไมสนับสนุนการทุจริต พรอมทั้งรวมมือกันควบคุมไมใหเกิดการทุจริต
ในองคกร ซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสภาวะธรรมาภิบาล (The WorldwideGovernance Indicators (WGI) 
ของธนาคารโลก (Word Bank) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเปนเรื่องท่ีทุกองคกรจ าเปนตองท า 

บทที่ 1 : บทน ำ 
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เพราะหากองคกรไดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนหลักประกันความเชื่อมั่นใหองคกรในระดับ
หนึ่งวาการด าเนินการขององคกรจะไมมีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องคการก็จะ
สามารถบริหารจัดการ ยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ไดอยางรวดเร็ว เพราะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล หรือหากเกิด ความเสียหายก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่
ไมมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 
2. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือสรางมาตรการในปองกันและการลดโอกาสการทุจริต 
 ๒) เพ่ือใหประชาชนเกิดความม่ันใจตอการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ 
 ๓) เพ่ือเพ่ิมมูลคาขององคกรตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความ
ซื่อตรงขององคกร 
 ๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจาหนาที่รัฐ 

3. กรอบแนวคิด นิยามตามเกณฑชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
 กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 

 องคประกอบหรือปจจัยที่น าไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ การควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. 
Cressey (1940) ซึ่งเปนนักสังคมวิทยาและอาชญวิทยา ชาวอเมริกัน ไดใหสมมติฐานไวในหนังสือชื่อ Other's 
People Money  
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 กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริต 
คอรรัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไมกระท าและไมสนับสนุนการทุจริต พรอมทั้งรวมมือกัน
ควบคุมไมใหเกิดการทุจริตในองคกร จึงเปนหลักการบริหารจัดการที่มุงสูการเปนการเปนราชการใสสะอาด
สามารถสกัดกั้น ลด และปดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเปนปจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการด าเนินงานของสวนราชการใหมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได 
  ส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไก
ของฝายบริหารในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในภาครัฐ ไดขับเคลื่อนการด าเนินการภายใตบริบท
ใหมที่เนนเรื่องการปองกัน ปองปรามที่เปนยุทธศาสตรส าคัญในการสกัดกั้น ยั้บยั้งเพ่ือไมใหเกิดการทุจริตโดย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต คู มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเปนเครื่องมือหลักที่
ส านักงาน ป.ป.ท. ใชเพ่ือขับเคลื่อนใหหนวยงานของรัฐด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือปองกัน
สกัดกั้น ลด และป ดโอกาสการทุจริต เ พ่ือยกระดับค าคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริต Corruption 
Perceptions Index: CPI) โดยไดจ าแนกประเภทการกบริหารจัดการควาเสี่ยงการทุจริตเปน ๓ ดาน ดังนี้ 
        ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ดานการอนุมัติ อนุญาต 
          ดานที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตดานการใชอ านาจและต าแหนงหนาที ่
          ดานที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตดานการใชจายงบประมาณ 
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 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการปองกันการทุจริต สามารถชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะชวยลดความเสี่ยงการทุจริตได การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนเครื่องมือที่ใชในการคนหา หรือระบุ
จุดออน (Weakness) ของระบบตางๆ ภายในองคกร ที่อาจเปนชองใหเกิดการทุจริต และเปนการมุงหาความ
เปนไปได Potential) ที่จะเกิดการกระท าการทุจริตในอนาคต ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารองคกรอยางมี
ธรรมาภิบาล จึงเปนเรื่องที่ทุกองคกรจ าเปนตองท า เพราะหากองคกรไดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จะเปนหลักประกันความเชื่อมั่นใหองคกรในระดับหนึ่งวาการด าเนินการขององคกรจะไมมีโอกาสเกิดการทุจริต 
หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องคการก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตราการมาปองกันไดหรือ
หากเกิดความเสียหายก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมไดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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ปัจจัยส าเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
๑) ความมุงมั่นของผูน าองคกร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคกรที่

ยอมรับวาความเสี่ยงการทุจริตมีอยูจริง หากมีประเด็นการทุจริตตองยกระดับเปนบทเรียนเพ่ือเรียนรูและหา
แนวทางการบริหารจัดการปองกันการเกิดซ้ า กุญแจส าคัญที่ชวยผลักดันใหองคกรเติบโตไมใชความสามารถใน
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แตคือการที่ผูน าองคกรตองท าใหเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป
นนโยบายและแนวทางท่ีทุกสวนจะตองน าไปปฏิบัติ 

๒) ความเขาใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองคกร 
๓) ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอยางทั่วถึงทั้งองคกรและกระท าการอยาง 

ตอเนื่อง สม่ าเสมอ มีตัวแทนผูเกี่ยวของ การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตตองมีความเที่ยงธรรม       
ดวยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน (Outside in) และอาจให
มีผูแทนจากภายนอก เชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเพ่ือใหมีมุมมองที่รอบดาน  

๔) มีการเปดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไชตของหนวยงานและมี
การสื่อสารภายในหนวยงาน ติดตามประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
อยางตอเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตที่ก าหนดไวเพียงพอหรือไม และมาตรการที่ก าหนดไวใชไดจริงหรือใชไดจริง แตไมไดผลและสรางความ
ตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
 

 
 
1. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
 1) ความเสี่ยง (Risk) คือเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 2) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใดเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไมทั้งนี้ 
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
ระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานหรือขององค์กรรวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คน
ในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันตลอดจนควรมีการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 

บทที่ 2 : กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึงความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง
ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 5) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับคือสูงมากสูงปานกลางและต่ า 
 6) การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึงกระบวนการที่ใช้
ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 
 (1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่
คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
 (2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการทางานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 (3) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไปเช่นการท าประกันการใช้บริการจากภายนอก (Outsource) 
 (4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
 7) การควบคุม (Control) หมายถึงนโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆซึ่งกระท าเพ่ือลดความ
เสี่ยงและท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แบ่งได้ 4 ประเภทคือ 
 (1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรกเช่นการอนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่การ
ควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทรัพย์สินฯลฯ 
 (2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ 
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้วเช่นการสอบทานการวิเคราะห์การตรวจนับการรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 
 (3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ 
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการเช่นการให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีฯลฯ 
 (4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคตเช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ 

2. กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(COSO) และ ISO 37001:2016 
 1) COSO 2013 
 กรอบหลักการควบคุมภายในองค กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่ งมาตรฐาน COSO เป นมาตรฐานที่ ได รับการ  
ยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป ๑๙๙๒ โดยที่ผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายใน
เพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป๒๐๐๖ เปนแนวทางดานการท ารายงานทางการเงิน Internal Control 
over Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อป ๒๐๐๙ เปนแนวทาง    
ดานการก ากับ ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในป ๒๐๑๓ เปนแนวทาง
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เ พ่ิ ม เ ติ ม ด้ า น ก า ร คว บคุ มภ าย ใน  Internal Control – Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในป ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ๑๙๙๒ ที่ก าหนดใหมีการควบคุม
ภายใน แตเพ่ิมเติมในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสองในภาพรวมของ
การก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความส าคัญอยางยิ่ง ในการที่จะตอบสนองตอความ
คาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ COSO ไดผลักดันใหกิจการ 
ตาง ๆ ท าการขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และถือวาเปนสวนหนึ่งของ Internal Control 
Framework  

 
องคประกอบที่ ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ ๑ – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการก ากับดูแล 
หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ ๔ - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ – องคกรผลักดันใหทุกต าแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖ – ก าหนดเปาหมายชัดเจน 
หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ ๙ –ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 
หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

องคประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ - องคกรมีขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 
หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในด าเนินตอไปได 
หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุมภายใน 
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องคประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

2) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ท าอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ าอีก 

  Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองตั้งแต
แรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร  

  Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระท าผิด 
ในสวนพฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) 

ทั้งที่รูวาท าไป มีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการ
ทุจริตเขามาไดอีก 

  Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
(Unknown Factor) 

  3) COSO 2017 (COSO ERM 2017) 
  COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance 
มุงชี้ใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการท างานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองคกรเขากับกลยุทธ และการด าเนินงาน
ขององคกร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนหัวใจส าคัญเพ่ือเปนกลไกในการผลักดันใหองคกรบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสราง มูลคาเพ่ิม (Value Enhancement) ใหกับองคกร 
   องคประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร มี ๕ องคประกอบ ดังนี้ 
 

 
 ๑) Governance and Culture (การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองคกร) ประกอบดวย 

บทบาทของคณะกรรมการ โครงสรางการด าเนินงานตามเปาหมายกลยุทธ การก าหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค
การยึดมั่นตอคานิยมองคกร และการสรางความเขมแข็งดานทุนมนุษย 

 ๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธและวัตถุประสงคองคกร) ประกอบดวย การวิ
เคราะหบริบทของธุรกิจ การก าหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของกลยุทธ
จัดการความเสี่ยงองคกร และการวางเปาประสงคทางธุรกิจภายใตความเสี่ยง 
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 ๓) Performance (เปาหมายผลการด าเนินงาน) ประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ระดับความรุนแรง การจัดล าดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยง
องคกรทั้งหมด 

  ๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)  ประกอบด วย การประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง 
และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองคกร 

  ๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่ อสาร  และการ
รายงาน) ประกอบดวย การใชสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใชชองทางการสื่อสารตาง ๆ 
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความส าเร็จการด าเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน 

4) การบริหารความเสี่ยงขององคกร หรือERM นั้นเปนแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม
ซึ่งแตกตางจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการที่ส าคัญมี ดังนี้ 
 

 
 
5) ISO 37001:2016 Anti-bribery Management Systems : ABMS 
 ISO 37001 มาตรฐานระบบการจัดการการตอตานการติดสินบน (anti-bribery management 

systems) ซึ่งองคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (ISO International Standardized Organization) 
ประกาศเมื่อ ป ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแตการจัดตั้งระบบ กระบวนการด าเนินการ การธ ารงรักษา และการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการการติดสินบน ต องมีการด าเนินการด วยมาตรการอย างเปนระบบที่
สมเหตุสมผล เหมาะสม เพียงพอเพ่ือปองกันการติดสินบน ที่ครอบคลุม  

โครงสราง STRUCTURE OF ISO 37001 STANDARD ประกอบดวย 
  ๑. Scope ขอบเขต 
  ๒. Normative references การอางอิงตามกฎเกณฑ 
  ๓. Term and Definitions ขอก าหนดและค าจ ากัดความ 
  ๔. Context of the organization บริบทขององคกร 
  ๕. Leadership ความเปนผูน า 
  ๖. Planning การวางแผน 
  ๗. Support การสนับสนุน 
 ๘. Operation การท างาน 
  ๙. Performance Evaluation การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.Improvement การปรับปรุง 
ในสวนโครงสรางของ ISO 37001 ขอ ๔ ไดก าหนดใหมีหลักการประเมินความเสี่ยงการติดสินบน 

(Bribery Risk Assessment) 
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3. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้  

 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
4. ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
4.1 การค้นหาความเสี่ยง 

 การค้นหาความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องร่วมกันระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมของ
แผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่า มีเหตุการณ์ใด หรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย
และเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ซ่ึงสาเหตุของความเสี่ยง จ าแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  
 ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น  
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4.2 ประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานประกอบด้วย 11 ขั้นตอน คือ 

   1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความ
เสี่ยง (Risk Matrix) โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้นซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงานโดย
เกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจ านวนมาใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับหน่วยงานที่
มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้   

       ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
 1. ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely Risk: E)  15 - 25  คะแนน 
 2. ความเสี่ยงระดับสูง High Risk: H)   9 - 14   คะแนน 
 3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)  4 - 8   คะแนน 
 4. ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk: L)   1 - 3   คะแนน 

 ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
 โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood xImpact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4ส่วน (4 
Quadrant) ใช้เกณฑใ์นการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงก าหนด
เป็นสีเขียว 
 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดบัความเสี่ยง 4–8 คะแนน ยอมรับความ
เสี่ยงแตม่ีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง 
 3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 9-14 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง
ก าหนดเป็นสีส้ม 
 4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 15–25 คะแนนมีแผนลดและ
ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง 
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ตาราง Risk Matrix:แสดงระดับความเสี่ยง (เป็นค่าคะแนนระหว่างโอกาส x ผลกระทบ) 

 

 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย
ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood)ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้
อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณก าลังคนหรือเวลาที่มีจ ากัดโดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
 ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 (1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะ
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 (2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อโรงพยาบาลสร้างคอม/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่า
ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
 4) การจัดล าดับความเสี่ยงเมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลสร้างคอม/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)ที่
ประเมินได้โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมากสูงปานกลางต่ าและเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก สูง และปาน
กลางมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 5) การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการพิจารณา
ก่อนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง Risk Mapจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นความสัมพันธ์ของความเสี่ยงกับความ
เสี่ยง สาเหตุกับความเสี่ยง สาเหตุกับสาเหตุโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( likelihood) การประเมินความรุนแรง
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ของผลกระทบแต่ละด้าน (Impact) และการวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมขององค์กร ก่อนน ามาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของความเสียหายได้อย่าง  
 6) การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)เป็นการก าหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง 
คือ การหาวิธีที่เหมาะสมส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง หรือเกิดขึ้นได้น้อยลง หรือ
ก าหนดมาตรการการควบคุมดูแลไม่ให้เกินระดับอันตราย เป็นต้น 
 การควบคุม (Control)คือ นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามแนว
ทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งาน และทั่วทั้ง
องคก์ร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง 
การกระทบยอด การแบ่งหน้าที ่และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้4 ประเภท คือ 
 1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งแยกหน้าที่ 
การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 
 2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์  การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 
 3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทีต้่องการ เช่น การใหร้างวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 
 4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้*ไขให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิง เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสี่ยหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
 7) การก าหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activity)ภายหลังจากท่ีระบุแนวทางการตอบสนองความ
เสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูง
มาก (Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับด้วย  
 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง มุงเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ โดยสามารถแบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงได ้4 วิธี
(4T of Risk Responses) ดังนี้ 
 (1) Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)คือ การวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไมมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชน์ที่ได้รับ อาจต้อง
ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
 (2) Treat การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)คือ การควบคุมความเสี่ยงหรือหา
วิธีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือลดความรุนแรงหรือความเสียหายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ เช่น ใช้เทคนิควิชาการทางวิศวกรรมหรือการจัดการ มีการจัดท าแผนฉุกเฉิน มีการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการด าเนินงาน 
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 (3) Terminate การหลีกเลี่ยง/ก าจัดความเสี่ยง (Risk Avoidance)คือ การก าจัดความเสี่ย
หรือหลีกเลี่ยงไมยอมรับความเสี่ยงนั้น โดยการหยุด ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะน าไปสู่ เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง 
 (4) Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing)คือ การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือ
โอนย้ายความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบ เช่น การท าประกันภัยหรือการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน
เป็นต้น 
 8)การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานแผนบริหารความเสี่ยงโดยน าผลการระบุปัจจัยและการก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และเสนอ
แผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 
 9) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ไตรมาส (รอบ 6 เดือนและ
รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ  
 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหาร
จัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด 
และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลประเมินความเสี่ยงและน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ใน
ระดับสูง สูงปานกลาง มาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้วจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบ
และพิจารณาสั่งการ 
 10) การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมินผลการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง หรือมาตรการ/กิจกรรมควบคุมเ พ่ิมเติมที่ก าหนดไว้อย่างตอเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการ
ติดตามในระหว่างการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงหรือการประเมินผลทุกไตรมาส เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
จัดการหรือการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการติดตามผลใน 2ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Tuesday Bedfast) ประจ าปีงบประมาณ โดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไว้อย่างน้อย 2 ไตรมาส 
 2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานตางๆ ตามปกติของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่ไมได้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง หากพบปัจจัยเสี่ยงขึ้นระหว่างด าเนินการให้รายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความเสี่ยงที่
พบใหม่โดยจัดท ารายงานตามแบบ ทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร และแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทราบเพ่ือหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 11. การจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี  โดยฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี โดยประมวลผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผน
บริหารความเสี่ยง และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
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3.๑ เกณฑก์ารวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเป็นการวิเคราะห์โอกาสที่ จะเกิดผลกระทบ ของความเสี่ยง 

เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนที่ชัดเจนได ้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
๔ มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
๕ มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
๒ น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
๔ สูง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
๕ สูงมาก ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ า ๑ - ๓ คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๔ - ๙ คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงสูง 
 

๑๐ - ๑๖ คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
 

๑๗ - ๒๕ คะแนน 
 

แดง 
 

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง โดยการ หยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

บทที่ 3 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
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ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

 
3.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลสร้างคอม 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบความเสี่ยง จึงได้ก าหนดความเสี่ยงที่มีแนวโน้มและโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้   

ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลสร้างคอม 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส 
ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

(๑) การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
หรือมีการจัดหาพัสดุที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดมา
ทดแทน 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุ เป็นไปตามประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
และด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 
 

3 4 12 1 

(๒) การใช้รถ
ราชการ 

๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

1 ๔ 4 3 

- 4 - 
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ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

(๒) การใช้
รถราชการ 
(ต่อ) 

๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ 
ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. การใช้ เก็บรักษา ซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลาง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้  
การเก็บ รกัษา การซ่อมบ ารุง  
รถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 

     

(3) การ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่ 
มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวช 
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
และเงินเพ่ิมส าหรับ 
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ 
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที ่ 
อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 
 

2 ๔ 8 2 
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ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส 
ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

(4) การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม 

1. ไม่ได้จัดโครงการจริง
ตามท่ีเสนอขออนุมัติ 
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการเท็จ 

เพ่ือให้การจัดโครงการฝึกอบรม
มีความถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติ  
 

1 3 3 4 

 

3.3 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
(Impact) 

 

๕      
๔ (2) (3) (1)   
๓ (4)     
๒      
๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

 จากการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถสรุป
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
(๑) จัดซื้อจัดจ้าง  ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูง = 12 คะแนน) 
(๒) การใช้รถยนต์ของทางราชการ ล าดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4 คะแนน) 
(3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ล าดับ 2 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 8 คะแนน) 
(4) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ล าดับ 4 (ระดับความต่ า = 3 คะแนน) 

 
 
 
 
 

/3.4 สรุปภาพรวม… 
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3.4 สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  

 จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดล าดับความส าคัญของโรงพยาบาลสร้างคอม 
สามารถจัดล าดับความส าคัญได ้ดังนี้ 
  
  ล าดับที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความเสี่ยงสูง = 12 คะแนน) 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่มาใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าในการจัดท า TOR หรือการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุ ซ่ึงทให้เกิดความเสี่ยงในการจัดซ้ือพัสดุที่ไม่ตรงตามความต้องการหรือราคาสูงเกินกว่า
ความเป็นจริง จึงควรมีการพัฒนาผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง          
เพ่ิมมากข้ึน 
  
 ล าดับที่ 2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยง   
ปานกลาง = 8 คะแนน) ควรมีการก ากับ ดูแล และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดความเสี่ยงการทุจริต 
  
 ล าดับที่ 3 การใช้รถยนต์ของทางราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความ 
ปานกลาง = 4 คะแนน) ทั้งนี้ยังไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงในการใช้รถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ      
อย่างไรก็ดี ยังคงต้องมีการก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเพ่ือให้การใช้รถราชการ
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันความเสี่ยงการทุจริตต่อไป 
 
 ล าดับที่ 4 การจัดท าโครงการฝึกอบรม อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความเสี่ยง  ต่ า = 4 
คะแนน) ควรมีการก ากับ ดูแล และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องและป้องกันการเกิดความเสี่ยงการทุจริต 
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ล า
ดับ
ที ่

ชื่อความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

มาตรการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 

1 ไม่มีการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุหรือ TOR ระดับความเสี่ยง   สูง    . 
 1.1 ก าหนดกรอบแนวทาง 

การจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะ (TOR)  
1.2 ให้มีการสอบทานโดย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่หน่วย
จัดซ้ือ 

1.3 ก าหนดราคากลาง
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

1.1 จัดท ากรอบแนวทางการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ 
(TOR) ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่
ต้องการ 
1.2 มีการสื่อสาร/ระบบพ่ีเลี้ยง/
จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ใหม่
เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

มีนาคม - 
กันยายน 
2566  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานพัสดุ 

2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ถูกต้อง ระดับความเสี่ยง   ปานกลาง    . 
 2.1 จัดท าคู่มือหรือขั้นตอน

การด าเนินงาน 

2.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณอย่าง
ทั่วถึง 

2.1 จัดท าคู่มือหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (Flow Chart) 
2.2 จัดท าคู่มือกระบวนการ
เบิกจ่ายและเอกสารที่ต้องใช้ 
2.3 เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น 
กระดานถาม-ตอบ กลุ่มไลน์
เครือข่าย การ KM ด้านการเงิน 

มีนาคม - 
กันยายน 
2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งาน
การเงิน 

3 การใช้รถยนต์ราชการในกิจส่วนตัวหรือออกนอกเส้นทาง ระดับความเสี่ยง   ปานกลาง    . 
 3.1 มีมาตรการตรวจสอบ

การใช้รถยนต์ราชการ 

3.2 ติดตั้งระบบ GPS 
รถยนต์ราชการ 

3.1 จัดท ามาตรการตรวจสอบ
การใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ 
โดยตรวจสอบจากเลขไมล์รถยนต์ 
และหลักฐานการเบิกจ่ายน้ ามัน 
ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
3.2 ติดตั้งระบบ GPS รถยนต์
ราชการให้ครอบคลุม โดยเฉพาะ
รถ Refer รถออกหน่วย และรถ
พาเจ้าหน้าที่ไปประชุม 
 

มีนาคม - 
กันยายน 
2566 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

งานพัสดุ 

บทที่ 4 : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
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