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 ห น้ ำ 1  

บทที่ 1   
บทน า  

1.1 หลักการและเหตุผล  
รำยงำนดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2560 กำรส ำรวจค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตในภำครัฐยังมีควำม

หลำกหลำยสูงในเอเชียแปซิฟิก เพรำะมีประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งอย่ำงนิวซีแลนด์ ขณะที่สิงคโปร์มี
อันดับที่ดีขึ้น และมีประเทศที่ได้คะแนนแย่ เช่น กัมพูชำ เกำหลีเหนือ โดยมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของประเทศใน
เอเชียแปซิฟิกมีคะแนนน้อยกว่ำ 50 คะแนน ส่งผลให้ทั้งภูมิภำคมีคะแนนเฉลี่ย 44 คะแนน และหำกวัดจำกค่ำ
คะแนนตั้งแต่ 0 ที่คอร์รัปชันฝังรำกลึกจนเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง ไปจนถึง 100 ที่คอร์รัปชันน้อยสุดนั้น ทวีป
เอเชียแปซิฟิกสอบตก ไม่มีประเทศใดในเอเชียแปซิฟิกที่ท ำคะแนนได้ถึง 100 เต็ม แม้แต่นิวซีแลนด์หรือ
สิงคโปร์ ในรอบ 6 ปีที่ผ่ำนมำมีเพียง 2-3 ประเทศเท่ำนั้นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ก็ส่งสัญญำนที่ดีขึ้น 
อินโดนีเซียอันดับเลื่อนขึ้นเป็น 96 เท่ำกับไทย นอกจำกนี้ยังมีบำงประเทศที่อันดับไม่ขยับไปไหนเลย คือ เกำหลีใต้ 
ที่คะแนนทรงตัวมำตลอด 5 ปี ดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์ปีนี้ยังแสดงให้เห็นว่ำ กำรคอร์รัปชันยังเป็นปัญหำใหญ่ใน
บำงประเทศ แม้จะมีประชำชนลุกขึ้นต่อสู้ แต่มีหลำยประเทศที่นักข่ำว นักกิจกรรม ผู้น ำฝ่ำยค้ำน หรือแม้แต่
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำด้ำนนี้ถูกข่มขู่ หรือร้ำยแรงกว่ำนั้นคือถูกฆำตกรรม โดยฟิลิปปินส์และมัลดีฟเป็นสอง
ประเทศที่สถำนกำรณ์ด้ำนนี้ย่ ำแย่ ในรอบ 6 ปีมีนักข่ำวที่ขุดคุ้ยกำรทุจริตถูกฆำตกรรมจ ำนวน 15 คน 
นอกจำกนี้ พ้ืนที่เสรีภำพของพลเมืองถูกจ ำกัดให้แคบลง องค์กรที่ท ำงำนด้ำนเสรีภำพพลเมืองใน กัมพูชำ ปำปัว
นิวกินี และจีน ถูกข่มขู่คุกคำมจำกทำงกำรอย่ำงต่อเนื่อง แต่ละประเทศก็ย่อมมีประเด็นของตัวเองให้แก้ไข แต่
รำยงำนมองว่ำแม้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันยังไม่หมดไป แต่สำมำรถท ำให้ดีขึ้นได้หำกมีควำมตั้งใจจำกฝ่ำย
กำรเมืองและมีกำรวำงยุทธศสำสตร์ที่ดี และไม่ควรที่จะค ำนึงถึงคะแนน อันดับ หรือวิธีกำรจัดอันดับ สิ่งที่ควร
ท ำคือมองว่ำส่วนไหนที่ท ำได้ก็ท ำไปก่อน เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่งจะท ำให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริง กำรแก้ไขปัญหำแบบองค์รวมมีควำมจ ำเป็น มิฉะนั้นผลในกำรจัดอันดับครั้งต่อไปท ำได้ดี
ที่สุดก็เพียงดีขึน้เล็กน้อย หรือท ำให้แย่ลงไปอีก 

และจำกรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)  
ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ 
2560 จ ำนวนทั้งสิ้น 422 หน่วยงำน โดยพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ  
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พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 81.53 คะแนน ทั้งนี้จำกผลกำรประเมิน พบว่ำ องค์กรศาล (เฉพำะหน่วยงำนธุรกำร) 3 
หน่วยงำน พบว่ำ ส ำนักงำนศำลยุติธรรมได้คะแนนสูงสุด 92.37 ส ำนักงำนศำลปกครอง 88.29 และส ำนักงำน
ศำลรัฐธรรมนูญ 81.79 องค์กรอิสระ 5 หน่วยงำน พบว่ำ ส ำนักงำนป.ป.ช.ได้คะแนนสูงสุด 90.44 และ
ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ได้คะแนนน้อยสุด 71.20, องค์กรอัยกำร พบว่ำ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้คะแนน 
78.98 ,หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ 2 หน่วยงำนคือ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ได้คะแนนใกล้เคียงที่ 82.70 และ 82.94 ตำมล ำดับ ส ำหรับส ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ได้คะแนน 90.24 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงำน พบว่ำ หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจที่ได้
คะแนนสูงที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 97.97 ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 97.13 ธนำคำรออมสิน 95.79 ส่วนโรงพิมพ์ต ำรวจได้คะแนนน้อยสุด 68.80 ส่วนรัฐวิสำหกิจที่เป็น
ทีป่ระชำชนสนใจ เช่น กำรบินไทย 87.89 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 88.97 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
92.63 บริษัท อสมท. จ ำกัด (มหำชน) 85.61 ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 86.20 และ ขสมก. 90.03 องค์กร
มหาชน 52 หน่วยงำน คะแนนสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร 96.55 องค์กำร
บริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 96.43 ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 95.14 ส่วนสถำบันอนุญำโตตุลำกำร ได้คะแนนน้อยสุด 66.52  หน่วยงาน
ภาครัฐระดับกรม 147 หน่วยงำนพบว่ำ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ได้คะแนนสูงสุด 92.46 กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 92.13 ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 91.46 
ส่วนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้คะแนนน้อยสุด 
59.65 สถาบันอุดมศึกษา 81 หน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำท่ีได้คะแนนสูงที่สุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จ 87.17 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 85.81 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  85.18 ส่วน
มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย ได้คะแนนน้อยสุด 57.43 สถาบันการศึกษา จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
80.79 มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ 83.50 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 83.11 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 80.21 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 77.96 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 73.21 เป็นต้น 

ส ำหรับกำรประเมินในครั้งนี้ เป็นไปตำมกรอบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี  
1.ดัชนีควำมโปร่งใส 2.ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3.ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4.ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ5.ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยคะแนนประเมินระหว่ำง  
80 - 100 ถือว่ำ อยู่ในเกณฑ์คุณธรรมและควำมโปร่งใสในระดับที่สูงมำก 60 - 79.99 อยู่ ในระดับสูง  
40 - 59.99 อยู่ในระดับปำนกลำง 20 - 39.99 อยู่ในระดับต่ ำ 0 - 19.99 อยู่ในระดับต่ ำมำก ซึ่งไม่พบว่ำ  
มีหน่วยงำนใดได้คะแนนในเกณฑ์ต่ ำและต่ ำมำก 

องค์กรควำมโปร่งใสสำกล (Transparency International–TI ก่อตั้ งเมื่อปี  ค.ศ. 1993) ได้ให้  
ควำมหมำยของ ค ำว่ำ “คอร์รัปชั่น” (Corruption) ไว้หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ในกำรหำ 
ประโยชน์ส่วนตัว หรือกำรทุจริตโดยใช้หรืออำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ อ ำนำจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพ่ือประโยชน์ 
แก่ตนเองและหรือผู้อ่ืน โดยองค์กรควำมโปร่งใสสำกลได้ระบุถึงกรณีต่ำง ๆ ที่จะสำมำรถเกิดขึ้น ในกำรคอร์รัปชั่น
ดังนี้คือ ปัญหำกำรคอร์รัปชั่น (Corruption) เป็นปัญหำที่รุนแรงปัญหำหนึ่งของกำรเมือง กำรบริหำรของไทย 
และยังคงเป็นปัญหำที่สืบเนื่องมำช้ำนำนจนถึงปัจจุบัน และนับวันยิ่งทวีควำมรุนแรง มำกขึ้น คอร์รัป ชั่น 
หมำยถึง ควำมผิดที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ อันได้แก่ ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ควำมผิดที่
เกี่ยวกับควำมยุติธรรม และควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม ซึ่งกล่ำวง่ำยๆ คือ กำรกระท ำเพ่ือแสวงหำ
ผลประโยชน์ที่มิควรชอบได้ด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เช่น (1) กำรเบียดบัง ทรัพย์ของทำงรำชกำร
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เป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต (2) ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยมิชอบ และ (3) กำรบอกว่ำจะให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์แก่เจ้ำพนักงำน  ประเภทของคอร์รัปชั่น มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ (1) การคอร์รัปชั่นขนาดเล็กน้อย 
(petty corruption) คือ กำรรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกต้องของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เป็นจ ำนวนเงินที่ไม่
มำกนัก เพ่ือด ำเนินกำรบำงอย่ำงให้กับผู้ที่ให้เงิน (2) การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ (big corruption) ซึ่งมักเป็น  
กำรคอร์รัปชั่นของเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงที่รับเงินในรูปแบบของสินบนเป็นเงินจ ำนวนสูงและโครงกำรใหญ่ ๆ เช่น       
บริษัทต่ำง ๆ และ (3) การให้ของขวัญ (gift) เป็นกำรคอร์รัปชั่นอีกประเภทหนึ่งเป็นกำรให้ตอบแทน  
ในรูปแบบสิ่งของหรือกำรให้ตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรเชิญไปรับประทำนอำหำร ซึ่งเป็นกำรพยำยำม 
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันใกล้ชิด  
  สาเหตุของคอร์รัปชั่น ทีส่ ำคัญ ได้แก่  

(1) คนในสังคมส่วนใหญ่ นับถือควำมร่ ำรวยย่อมเป็นแรงจูงใจในกำรแสวงหำเงินทอง  
(2) ค่ำนิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญำติ ควำมสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์  
(3) ระบบอุปถัมภ์หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง สร้ำงลูกน้องไว้ช่วยเหลือตนในเรื่องต่ำง ๆ  
(4) ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบที่ขำดประสิทธิภำพ  
(5) สภำพทำงกำรเมืองที่มีกำรแข่งขันอย่ำงเข้มข้นเพ่ือช่วงชิงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและผลประโยชน์  

รูปแบบของการคอร์รัปชั่น 
(1) กำรทุจริตในกำรซื้อจัดจ้ำง กำรทุจริตในเรื่องเหล่ำนี้มีตั้งแต่กำรเรียกรับเงินสินบน ค่ำนำยหน้ำหรือ

กำรตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรอนุมัตคิ ำร้องเพ่ือด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ  
(2) กำรทุจริตโดยกำรยักยอกทรัพย์ ของทำงรำชกำรหรือกำรทุจริตในกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำพำหนะ 

ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำเช่ำบ้ำน เช่น กำรใช้พำหนะของรำชกำร โดยเบิก ค่ำพำหนะ หรือกำรเบิกเบี้ยเลี้ยง
เกินวันเวลำที่ปฏิบัติจริง หรือกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน แต่ไม่ได้เช่ำบ้ำนจริง  

(3) กำรทุจริตโดยกำรเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนในกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรในกำรเลื่อนต ำแหน่ง
หรือกำรโยกย้ำยไปในพ้ืนที่ที่อยำกไป โดยกำรให้ค่ำตอบแทนหรือเรียกว่ำกำรซื้อ  

(4) กำรซื้อขำยเสียงและกำรให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรเลือกตั้ง กำรทุจริตเช่นนี้ เป็นส่วน
หนึ่งของกำรคอร์รัปชั่นทำงกำรเมือง เช่น กำรให้เงินหรือสิ่งของแก่หัวคะแนนเสียง 

อันตรายของอาชญากรรมคอปกขาว 
นักวิชำกำรถือว่ำคอร์รัปชั่น เป็นอาชญากรรมคอปกขาว(white–collar crime) ซึ่งหมำยถึง กำร

กระท ำผิดของบุคคลที่อยู่ในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน มีอ ำนำจและได้ใช้ต ำแหน่งและอ ำนำจที่ตนเองด ำรงอยู่ 
เพ่ือแสวงประโยชน์ในทำงมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อำจจะอยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น เป็นเงิน  
เป็นสิ่งของ เป็นกำรกระท ำที่เอ้ือประโยชน์ให้สำมำรถแปรรูปได้ เช่น ควำมสะดวกสบำยที่มีคนมำ บริกำรให้ใน
ลักษณะที่เรียกว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น อำชญำกรรมเหล่ำนี้ได้เข้ำมำเกี่ยวข้องหรือควบคุมชีวิตประจ ำวัน 
ของประชำชนทุกฝีก้ำว เช่น หุ้นส่วนในธุรกิจโทรคมนำคม กล้องวงจรปิด เครื่องมือแพทย์ กิจกำรด้ำน
อุตสำหกรรมยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ กิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร รวมไปถึงบริษัทรักษำควำมปลอดภัย
ของเอกชน  หรือกำรดักฟังทำงโทรศัพท์อันเป็นละเมิดสิทธิ์ประชำชนโดยตรง  โดยวงจรของกำรทุจริต มีกำร
พัฒนำซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น มีกำรใช้เงินจ ำนวนมำกเพ่ือเข้ำสู่อ ำนำจรัฐของอำชญำกร หรือเพ่ือให้มำซึ่งกำรเข้ำถึง
ประโยชน์มหำศำลจำกงบประมำณประเทศและยิ่งยำกต่อกำรตรวจสอบ ข้อส ำคัญมีแนวโน้มไปสู่กำร 
ก่ออำชญำกรรมระดับโลก หรือ “อาชญากรรมข้ามชาติ” กล่ำวคือ กำรกระท ำควำมผิดเป็นขบวนกำร  
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มีควำมสลับซับซ้อน ใช้เงินจ ำนวนมำกสร้ำงอิทธิพลให้ตนเอง ตัดตอนพยำนหลักฐำน มีกำรครอบง ำ 
กระบวนกำรยุติธรรม และยำกต่อกำรบังคับใช้กฎหมำย  

องค์กำรสหประชำชำติ เห็นว่ำปัญหำดังกล่ำวกระทบต่อควำมบริสุทธิ์โปร่งใสในกำรบริหำรงำน ภำครัฐ 
กระทบต่อกำรปกครองระบบประชำธิปไตยและเศรษฐกิจของโลก จึงได้มีกำรจัดท ำอนุสัญญำ สหประชำชำติว่ำ
ด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 ขึ้น (United Nations Convention against Corruption) ซึ่งมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2548 โดยมีประเทศที่ลงนำมรับรองอนุสัญญำ สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ค.ศ. 2003 จ ำนวน 140 ประเทศ ได้แก่ประเทศจำกยุโรป ตะวันออกกลำง เอเชีย แอฟริกำ อเมริกำ 
รวมทั้งประเทศไทยด้วย มีผลท ำให้ทุกประเทศสมำชิกต่ำง ออกกฎหมำยควบคุมต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในปัจจุบัน  กำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ประเทศไทยหำกดูจำกภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น หรือดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception index) 
ที่องค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสระหว่ำงประเทศ (Transparency International) ส ำรวจจำกทัศนะหรือกำรมอง
ภำพจำกกลุ่มนักธุรกิจและประชำชนทั่วไปเป็นประจ ำทุกปี  ก็อยู่ในเกณฑ์สูงกว่ำประเทศตลำดเกิดใหม่เพ่ือน
บ้ำนอ่ืนๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกำหลีใต้ มำเลเซีย  อย่ำงสม่ ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงนัก เช่น ปี พ.ศ. 2545  
ไทยได้คะแนน 3.2 (จำกคะแนนเต็ม 10) อยู่ในล ำดับที่ 64 จำกประเทศทั้งหมดในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้
คะแนน 3.8 อยู่ในล ำดับที่ 61 เปรียบเทียบ กับประเทศอ่ืนๆ ไทยมีภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชั่นค่อนข้ำงสูง แต่ที่
คะแนนและล ำดับดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี  พ.ศ.2545-2548 เพรำะดัชนีนี้วัดเรื่องกำรคอร์รัปชั่นแบบเก่ำ  
เช่น ดัชนีกำรรับสินบนไม่ได้ครอบคลุมเรื่องปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนที่นักธุรกิจอำจจะไม่ค่อยสนใจ หรือไม่ได้
ตระหนักรับรู้มำกขึ้น ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยทั้งแบบเก่ำและแบบใหม่ ส่วนใหญ่เกิดมำจำก
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจกำรเมือง ที่มีลักษณะผูกขำดอ ำนำจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุนควำมรู้ อ ำนำจทำง
กำรเมือง อ ำนำจในกำรครอบง ำ ข้อมูลข่ำวสำร ขณะที่ประชำชนส่วนใหญ่ยำกจน กำรศึกษำต่ ำกำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรต่ ำอยู่อย่ำงกระจัดกระจำย มีกำรรวมตัวกันน้อย รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเล่นพรรค  
เล่นพวก เป็นผู้ชอบอยู่ใต้ควำมอุปถัมภ์ หวังพ่ึงพำคนที่รวยกว่ำ หรือมีอ ำนำจมำกกว่ำที่ให้มำช่วยแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำเป็นเรื่อง ๆ ให้กับตน ได้มำกกว่ำที่จะเข้ำใจเรื่องสิทธิหน้ำที่ของพลเมืองและควำมเป็นธรรม 
ในระบอบประชำธิปไตยที่ประชำชนมีส่วนร่วม อย่ำงแท้จริงกำรแสวงหำผลประโยชน์ของผู้มีอ ำนำจ 
หำกรู้จักแบ่งให้ผู้อยู่ให้อุปถัมภ์ด้วยมักถูกถือว่ำเป็นเรื่องปกติ แม้ประเทศไทยจะมีปัญญำชนผู้มีกำรศึกษำ
จ ำนวนหนึ่งที่น่ำจะรู้เท่ำทันนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ส่วนอ่ืน ได้พอสมควร แต่ส่วนใหญ่พวกเขำมักจะมีท่ำที
แบบมุ่งท ำงำนเพ่ือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจส่วนตนมำกกว่ำที่จะเป็นพลเมืองดีที่สนใจกำรมีบทบำททำง
กำรเมือง เช่น กำรตรวจสอบรัฐบำลคนชั้นกลำงไทยที่คิดในเชิงมุ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจส่วนตน มักจะใช้
แนวคิดว่ำ นักกำรเมืองก็มักโกงกันทุกฝ่ำย ดังนั้น หำกใครโกงแล้วท ำงำนเก่ง ท ำให้เศรษฐกิจโตก็ถือว่ำพอรับได้ 
ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงกำรส ำรวจทัศนคติของประชำชน โดยสถำบันพระปกเกล้ำ (2548) เมื่อวันที่ 23 
ธันวำคม พ.ศ. 2548 พบว่ำคนไทยมีควำมอดทนต่อกำรทุจริต คอร์รัปชั่นเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำปี พ.ศ. 2544 
โดยเฉพำะในกรุงเทพมหำนครมีประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม ร้อยละ 32.8 ตอบว่ำสำมำรถทนต่อปัญหำกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบำลได้ โดยอ้ำงว่ำเพ่ือให้งำนลุล่วง ต่อไปได้ ที่กล่ำวมำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบ
ที่พอเห็นได้ชัด แต่ถ้าเป็นรูปแบบการหาผลประโยชน์ ทับซ้อนที่ไม่ผิดกฎหมายและเห็นได้ยาก ประชาชน
ไทยยังไม่ตระหนักหรือไม่ถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยซ้ าเนื่องจำกปัญหำที่กล่ำวมำเกิดจำกกำรขำด
ควำมรู้และควำมตระหนักว่ำปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่นท ำให้ ประเทศชำติสมัยใหม่เสียหำยอย่ำงไร มีส่วนส่งเสริม
ให้ปัญหำกำรคอร์รัปชั่นในประเทศไทยขยำยตัวได้มำกขึ้น เพรำะภำคประชำชนอ่อนแอ ขณะที่ภำคนักธุรกิจ



 

หน้า | 5  

  

กำรเมืองที่มีอ ำนำจเข้มแข็งขึ้นทั้งอ ำนำจทำงธุรกิจ อ ำนำจทำงควำมรู้ และสำมำรถหำประโยชน์อย่ำง 
พลิกแพลงรูปแบบต่ำงๆ มำกมำย รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศ
ไทยปัจจุบันมอีย่างน้อยท่ีสุด  15 รูปแบบ   

(1) กำรแสวงหำค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรผูกขำด กำรให้สัมปทำน และกำรเรียกเก็บส่วนแบ่งอย่ำง
ผิดกฎหมำย โดยกำรสร้ำงกำรขำดแคลนเทียม เช่น ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำตำล   

(2) เครพโตเครซี (Kleptocracy) เป็นกำรฉกฉวยทรัพยำกรของรัฐมำเป็นของครอบครัวและอำจ
กระท ำโดยกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ  

(3) กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลได้ผลเสียส่วนตัว และผลดังกล่ำวมี
อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรกระท ำหน้ำที่โดยขำดควำมเท่ียงธรรม   

(4) กำรใช้อิทธิพลทำงกำรเมืองหำผลประโยชน์จำกตลำดหลักทรัพย์ (ปั่นรำคำหุ้นตัวเอง)  
(5) ปกปิดกำรบริหำรงำนที่ไม่ถูกต้อง กำรปิดบังข้อมูลและให้กำรเท็จ เช่น กำรทุจริตกรณีล ำไย กำร

ทุจริตจ ำน ำข้ำว และกล้ำยำง 
(6) กำรใช้นโยบำย กฏหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆอย่ำงมีอคติและล ำเอียง เช่น กรณี CTX และ

กำรตรวจสอบคุณภำพข้ำว  
(7) กำรใช้อิทธิพลทำงกำรค้ำแสดงบทบำทเป็นนำยหน้ำหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน จำกกำรค้ำต่ำง

ตอบแทน 
(8) กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำเกษตรกับประเทศคู่ค้ำ เช่น กำรแลกไก่กับเครื่องบินรบของรัสเซีย   
(9) กำรใช้ทรัพยำกรของรัฐไปในทำงมิชอบ กำรปลอมแปลงเอกสำร กำรฉ้อฉล  
(10) กำรใช้กองทุนของรัฐไปเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมือง เช่น กำรใช้ธนำคำรของรัฐในโครงกำร

ประชำนิยม ขบวนกำรอมเงินคนจนของศูนย์ไร้ที่พ่ึง เงินทอดวัด ยักยอกเงินจำกกองทุนเสมำพัฒนำชีวิต   
(11) ไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่แบบตรงไปตรงมำ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น กำรจัดฮ้ัวประมูล    

กำรให้และกำรรับสินบน  
(12) กำรขู่เข็ญบังคับและกำรให้สิ่งล่อใจ กำรยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่ำสูง 

และสินบนมูลค่ำสูง  
(13) ผู้บริหำรประเทศท ำตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รำยใหญ่ของประเทศ โดยกำรใช้นโยบำยประชำนิยม เช่น 

นักกำรเมืองให้เงินทอง หรือสิ่งของของรัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกประชำชน  
(14) ใช้อ ำนำจของต ำรวจ ทหำร และข้ำรำชกำรในทำงที่ผิด เช่น ข่มขู่ คุกคำมและท ำร้ำยให้เกิด ควำม

เกรงกลัวในกำรชุมนุมประท้วงนโยบำยรัฐบำลและในกำรเลือกตั้ง ทุจริตกำรเลือกตั้งทั้งกำรซื้อเสียงและ  
กำรทุจริตด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  

(15) กำรบริจำคเพ่ือช่วยเหลือกำรรณรงค์ที่ผิดกฎหมำย เช่น กำรบริจำคให้แก่นักกำรเมืองและพรรค
กำรเมืองรัฐบำล เพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรออกกฎหมำยของรัฐบำล  
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ 
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สำธำรณะ
ของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป   
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โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสั งคม อย่ำงไรก็ตำม 
ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีก  
เป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน
ระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ประเทศ
อีกด้วย   

กรมควบคุมโรคโดยกลุ่มวินัย กองกำรเจ้ำหน้ำที่ (2560) ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำร
พลเรือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนรวม  8 รำย จ ำแนกเป็นลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4 รำย       
(ร้อยละ 50) รองลงมำเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 3 รำย (ร้อยละ 37.50) ข้ำรำชกำรพลเรือน 
จ ำนวน 1 รำย (ร้อยละ 12.50) ส ำหรับพนักงำนรำชกำรไม่มีผู้กระท ำผิดทำงวินัย สรุปกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
จ ำแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4 รำย จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 1 รำย (ร้อยละ 25)  
เพศหญิง จ ำนวน 3 รำย (ร้อยละ 75) ในจ ำนวนนี้มีโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง จ ำนวน 1 รำย คือ ลดขั้น
ค่ำจ้ำง และมีโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง จ ำนวน 3 รำย โดยเรียงล ำดับดังนี้ 1) ปลดออก จ ำนวน 2 รำย 2) ไล่ออก 
จ ำนวน 1 รำย (2) พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 3 รำย จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 1 รำย (ร้อยละ 25) 
เพศหญิง จ ำนวน 2 รำย โดยมีโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงทั้ง 3 รำย คือ ไล่ออก (3) ข้ำรำชกำรพลเรือน จ ำนวน 
1 รำย จ ำแนกเป็นเพศหญิง จ ำนวน 1 รำย (ร้อยละ 100) โดยมีโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง คือ ปลดออก 

1.2 วัตถุประสงค์  
(1) เพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนอันอำจเกิดกำรทุจริตในกรมควบคุมโรค 
(2) เพ่ือก ำหนดมำตรกำร กลไก วำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกลไกกำรก ำกับ

ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง  
(3) เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม       
เป็นแบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชำชน  

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
(1) ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับกำรจัดกำรผ่ำนกระบวนกำร

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(2) กรมควบคุมโรคมีมำตรกำร กลไก ระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน และกลไกกำรควบคุม

ก ำกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงต่อเนื่อง  
(3) ควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ประชำชนต่อกรมควบคุมโรคมีเพ่ิมมำกข้ึน  
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บทที่ 2  
แนวคิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

  หลังจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในปี พุทธศักรำช 2475 เป็นต้นมำ ประเทศไทยได้รับเอำ
แนวควำมคิดกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยมำใช้ ซึ่งแนวควำมคิดนี้เป็นแนวควำมคิดที่ได้แฝงทฤษฎีว่ำ
ด้วยกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สำธำรณะของผู้ ด ำรงต ำแหน่งสำธำรณะไว้ด้วย  
ซึ่งปรำกฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2492 ที่มีหลักกำรห้ำมสมำชิกวุฒิสภำ 
และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรรับต ำแหน่งหรือหน้ำที่ใดจำกรัฐโดยมีประโยชน์ตอบแทน และต้องห้ำมมิให้เป็น
ผู้จัดกำร กรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทนหรือลูกจ้ำงของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รัฐหรือหน่วยรำชกำรของรัฐ  
เป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้น รวมถึงกำรห้ำมรับสัมปทำนหรือเป็นคู่สัญญำกับรัฐอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน 
ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม และสมำชิกรัฐสภำต้องไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จำกรัฐ  
หรือหน่วยงำนรำชกำรของรัฐเป็นพิเศษด้วย เป็นต้น หลักผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) นั้น   
ได้เริ่มมีปรำกฏโดยกำรบัญญัติหลักกำรไว้อย่ำงชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 
หมวด 12 กำรตรวจสอบอ ำนำจรัฐ ส่วนที่ 2 ว่ำด้วย “กำรกระท ำที่เป็นกำรขัดกันแห่งประโยชน์” ซึ่งเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่ำทุกภำคส่วนของสังคมต่ำงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและประสงค์ท่ีจะแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับ 
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้นให้หมดสิ้นไป   
  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
ของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม ในสังคม รวมถึง
คุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  
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อย่ำงไรก็ตำม ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่อง
ดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำกจนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย   
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตสำมำรถจะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจก่อให้เกิด กำรทุจริตใน
กรมควบคุมโรคได้ ดังนั้น กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน กำรออกแบบ และกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมจะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กรถือเป็นกำรป้องกัน กำรเกิดกำรทุจริตในกรมควบคุมโรค
ทั้งนี้ กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ในกรมควบคุมโรคจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำร
ด ำเนินกำรของกรมควบคุมโรคจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับกำรทุจริตที่ไม่คำดคิดโอกำสที่จะประสบ 
กับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำร
น ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด กรมควบคุมโรคโดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ด ำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมหลักของกำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 
ตำมมำตรฐำน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่ งมำตรฐำน COSO  
เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับมำตั้งแต่เริ่มออกประกำศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยที่ผ่ำนมำ มีกำรออกแนวทำง
ด้ำนกำรควบคุมภำยในเพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2006 เป็นแนวทำง ด้ำนกำรท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน Internal Control over Financial Report–Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 
2 เมื่อปี ค.ศ. 2009 เป็นแนวทำงด้ำนกำรก ำกับติดตำม Guidance on Monitoring of Internal Control 
และครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 2013 เป็นแนวทำงเพ่ิมเติมด้ำนกำรควบคุมภำยใน Internal Control–Integrated 
Framework : Framework and Appendices กำรปรับปรุงในปี ค.ศ. 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของ
ปี ค.ศ. 1992 ที่ก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืนๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
เพ่ิมเติมเรื่องกำรสอดส่องในภำพรวมของกำรก ำกับดูแลกิจกำร ดังนั้น กำรควบคุมภำยในจึงถือว่ำมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งในกำรที่จะตอบสนองต่อควำมคำดหวังของกิจกำรในกำรป้องกันเฝ้ำระวัง และตรวจสอบกำรทุจริต
ภำยในกิจกำร  
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 2.1 นโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

   
 
 
 

  

 

 

    
 

 

  

    
   
 
  
 
 
 
  

   

              

 

  

ค าสั่ง คสช. 69/2557  
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหนว่ยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ 

แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปญัหาการทุจริต 

เป้าหมาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ค่า CPI สูงกว่าร้อยละ 50 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nation Convention against Corruption 2003 : UNCAC ) หมวด 2 

มาตรการป้องกันการทุจริตรัฐภาคีจะต้องจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมธรรมาภิบาล  

เร่ืองท่ี 16.5 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

การทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 

กรอบแนวคิด ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
FRAs: Fraud Risk-Assessments ตามมาตรฐาน COSO 2013  

องค์ประกอบหลักการที่ 7 และหลักการที่ 82 : การประเมินความเสี่ยง  
(พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต Risk Assessment) 

CPI ปี 2559 แหล่งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด 4 แหล่งการประเมิน คือ 
GI 22 คะแนน) WEF (37 คะแนน) PERC (38 คะแนน) และ EIU (37 คะแนน) 
แหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ การประเมินที่เกีย่วข้องกับการ
วิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด GI (-20 คะแนน) 
รองลงมาคือ WEF (-6 คะแนน) ซ่ึงเป็นแหล่งและการส ารวจจากนักธุรกจิที่เข้า

มาลงทุนในประเทศภาคธุรกจิต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ 
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2.2 มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations 2013: COSO 2013   
  กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ หนึ่งว่ำ
กำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับกำรทุจริตที่ไม่คำดคิด โอกำสที่จะประสบกับ
ปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำ
เครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด  
  มำตรฐำน Committee of Sponsoring Organizations 2013 : COSO 2013 เป็นกำรควบคุมภำยใน
ตำมแนวทำงใหม่ COSO 2013 เน้นค ำว่ำประสิทธิผล (Effective Internal Control) ท ำให้มั่นใจว่ำ ระบบกำร
ควบคุมภำยในใช้งำนอยู่ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องทำงำนร่วมกัน บูรณำกำรตั้งแต่
ต้นจนจบ หำกมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรำยงำน และป้อนกลับถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องและมีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที ในกรอบเวลำที่เหมำะสม กำรเพ่ิมเติมหลักกำร
ในแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในของ COSO 2013 ถือว่ำมีควำมส ำคัญ และมีนัยทำงด้ำนของกรอบ
แนวคิดอย่ำงมำก หำกจะต้องน ำเอำไปใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในของกิจกำรให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดใหม่นี้มีประเด็นที่กิจกำรควรสนใจเป็นพิเศษในบำงประกำรและเชื่อมโยงสู่องค์ประกอบอ่ืน กำร
ปรับตัวครั้งใหญ่ของแนวคิดกำรควบคุมภำยในตำมกรอบ COSO ได้ท ำให้เกิดกรอบแนวทำงตำมแนวคิดของ 
COSO 2013 ที่ปรับปรุงจำกแนวคิดพ้ืนฐำนของ COSO 1992 ในสำระส ำคัญ หลำยประกำรประเด็นที่น่ำจะอยู่
เบื้องหลังกำรปรับกรอบแนวคิดครั้งใหม่ของ COSO 2013 Internal Control–Integrated Framework น่ำจะ
มำจำกกำรทบทวนบทบำทของระบบควบคุมภำยในที่ใช้กันอยู่ใน กิจกำรทุกกิจกำรและทุกประเภท อย่ำงน้อย 
2 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 โครงสร้ำงของกำรควบคุมภำยในที่อยู่ใน COSO 1992 เพียงพอที่จะบรรเทำหรือลด
ระดับของควำมเสี่ยงจนท ำให้ประกอบกำรของกิจกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์แล้วหรือไม่    
   ประเด็นที่ 2 กำรเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภำยใน สำมำรถสะท้อนหรือควรจะสะท้อนว่ำเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจด้วยหรือไม่  

สิ่งที่เป็นควำมเชื่อของ COSO 2013 Internal Control–Integrated Framework คือ กำรเปลี่ยนแปลง
ของระบบควบคุมภำยใน ควรจะสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของธุรกิจ หรือกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรด ำเนินงำนจำกที่เคยด ำเนินกำรเอง ไปสู่กำรว่ำจ้ำง
ผู้ให้บริกำรภำยนอกด ำเนินกำรแทนซึ่งท ำให้ต้องขยำยกำรก ำกับควบคุมออกไปสู่บุคลำกรของผู้ให้บริกำร
ภำยนอกด้วยกำรปรับกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยในจำก COSO 1992  สู่ COSO 2013 Internal Control–
Integrated Framework จึงน่ำจะ 

(1) ท ำให้กิจกำรต่ำงๆ ได้มีโอกำสทบทวนระดับกลยุทธ์ว่ำกิจกำรควรจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในหรือไม่  

(2) ท ำให้กิจกำรมีโอกำสในกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงหน้ำที่ด้ำนกำรค้นหำควำมเสี่ยงและกำรก ำกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้แทรกไว้ในระหว่ำงกระบวนกำรด ำเนินธุรกรรมของกิจกำรให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

(3) ท ำให้กิจกำรต้องมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในต้องท ำให้ (ก) มีอยู่และ (ข) ปฏิบัติได้จริงในกำร
ท ำหน้ำที่ก ำกับภำระงำนต่ำง ๆ ภำยในกิจกำร  
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 Committee of Sponsoring Organizations 2013: COSO 2013 ด้ำนกรอบแนวคิด กำรควบคุมภำยในได้
สร้ำงหลักกำร 17 ประกำร แทรกไว้ในองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบของกำรควบคุม ภำยใน ดังนี้  

องค์ประกอบ หลักการ 
องค์ประกอบที่ 1 
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
(Control Environment)  

หลักกำรที่ 1 องค์กรยึดหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักกำรที่ 2 คณะกรรมกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแล 
หลักกำรที่ 3 คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร มีอ ำนำจกำรสั่งกำรชัดเจน  
หลักกำรที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษำไว้ และจูงใจพนักงำน  
หลักกำรที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต ำแหน่งรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน  

องค์ประกอบที่ 2  
กำรประเมินควำมเสี่ยง   
(Risk Assessment)  
  

หลักกำรที่ 6 ก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน  
หลักกำรที่ 7 ระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม  
หลักกำรที่ 8 พิจำรณำโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต  
หลักกำรที่ 9 ระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อกำรควบคุมภำยใน  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
กำรควบคุม  (Control 
Activities)  

หลักกำรที่ 10 ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักกำรที่ 11 พัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรควบคุม  
หลักกำรที่ 12 ควบคุมให้นโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4  
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
(Information and  
Communication)  

หลักกำรที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภำพ  
หลักกำรที่ 14 มีกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ให้กำรควบคุมภำยในด ำเนิน
ต่อไปได้  
หลักกำรที่ 15 มีกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก ในประเด็นที่อำจกระทบต่อ
กำรควบคุมภำยใน  

องค์ประกอบที่ 5  
กิจกรรมกำรก ำกับติดตำม 
และประเมินผล   
(Monitoring Activities)   

หลักกำรที่ 16 ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  
หลักกำรที่ 17 ประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในทันเวลำ
และเหมำะสม  

   
ทั้งนี้ องค์ประกอบกำรควบคุมภำยในแต่ละองค์ประกอบและหลักกำรจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริง
และน ำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงำนอย่ำงสอดคล้องและสัมพันธ์กันจึงจะท ำให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล 
ส ำหรับกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะเน้นตำมมำตรฐำน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 
2 หลักกำรที่ 7 และหลักกำรที่ 8 ในเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเป็นหลัก  
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2.3 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 4 กระบวนกำร ดังนี้  
 

 
 
2.4 นิยามเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
   การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่  
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป 
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจ 
หน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำร 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย  
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต หรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมำยถึง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด

Corrective

• แก้ไขปัญหำที่เคยรับรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท ำอย่ำงไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ ำอีก

Detective

• เฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยง ท ำอย่ำงไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่ แรก ตั้งข้อ
บ่งชี้บำงเรื่องท่ีน่ำสงสัยท ำกำรลดระดับควำมเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบำะแส นั้นแก่ผู้บริหำร 

Preventive

• ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น ำไปสู่กำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด ในส่วนที่พฤติกรรม ที่เคย
รับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่ำท ำไป
มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยกำรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่ำงให้กำร
ทุจริตเข้ำมำได้อีก 

Forecasting

• กำรพยำกรณ์ประมำณกำรสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรำมล่วงหน้ำในเรื่อง ประเด็นที่ไม่
คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีมำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำในอนำคต 
(Unknown Factor) 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุม
กระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ ลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ  
อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง อย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำก
เท่ำนั้น  
  
2.5 ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต  

ขอบเขตควำมเสี่ยงกำรทุจริต วิเครำะห์จำกภำระงำนด้ำนภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน ตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน  
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภารกิจหลักด้าน  .....   

ภารกิจสนับสนุนด้าน  .....   
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2.6 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
   ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 • การระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ขั้นเตรียมการ  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
ก่อนท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ต้องท ำกำรคัดเลือกกระบวนงำนจำกภำระงำน ด้ำนภำรกิจ

หลักและภำรกิจสนับสนุนที่จะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เมื่อคัดเลือกภำระงำนที่จะท ำกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้แล้ว ให้ท ำกำรคัดเลือกกระบวนงำนของภำระงำนด้ำนนั้น ๆ โดยเฉพำะภำระงำนที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริตสูง และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หรือแนวทำงหลักเกณฑ์ในกำร
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องจำกนั้นจึงด ำเนินกำรตำมขั้นตอนประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต   

  
  
  
  
 
  
  
  
 
 

ขั้นตอนที่ 1  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)   
ขั้นตอนที่ 1 น ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นเตรียมกำรในส่วนรำยละเอียดขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์ กำร

ปฏิบัติงำนของกระบวนงำนที่จะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ซึ่งในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้น  ย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในกำรระบุควำมเสี่ยงตำมขั้นตอนที่ 1 ให้ท ำกำรระบุควำมเสี่ยงอธิบำย 
รำยละเอียด รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงของขั้นตอนย่อยเฉพำะที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริตเท่ำนั้น โดย ไม่ต้อง
ค ำนึงว่ำหน่วยงำนจะมีมำตรกำรป้องกันหรือแก้ไขควำมเสี่ยงกำรทุจริตนั้นอยู่แล้ว น ำข้อมูลรำยละเอียด 
ดังกล่ำวลงในประเภทของควำมเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor  

 
ประเภทของความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor ควำมเสี่ยงท้ังปัญหำ/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน   
คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำ หรือมีประวัติ มีต ำนำนอยู่แล้ว   

Unknown Factor ปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีมำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำในอนำคต ปัญหำ/
พฤติกรรม ควำมเสีย่งท่ีอำจจะเกดิขึ้น (คิดล่วงหน้ำ ตตีนไปก่อนไข้ เสมอ)  

  
  
 
 
 

   1. เลือกภำระงำน ที่จะท ำกำรประเมินประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

2. เลือกกระบวนงำน จำกภำระงำนที่จะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทำง หรือเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำน  
ที่จะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
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 เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  

 
  
ตารางท่ี 1  ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)  

 ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
  ขั้นตอนหลัก....................  

ขั้นตอนย่อยท่ีมีควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
1.....................  
2......................  
3........................  

    
  
  

  ขั้นตอนหลัก....................  
ขั้นตอนย่อยท่ีมีควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
1.....................  
2......................  

    
  
  

  
  
  

ขั้นตอนหลัก....................  
ขั้นตอนย่อยท่ีมีควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
1.....................  
2......................  

    
 

ตำรำงที่ 1 อธิบำยรำยละเอียดควำมเสี่ยงกำรทุจริตเช่นรูปแบบพฤติกำรณ์กำรทุจริต จำกขั้นตอนย่อย
ในกำรปฏิบัติงำนเฉพำะขั้นตอนที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริตเท่ำนั้น ควำมเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคำดว่ำจะเกิดซ้ ำสูงมี
ประวัติอยู่แล้ว ให้อธิบำยในช่อง Known Factor ถ้ำไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเสี่ยงจำกกำร
พยำกรณ์ในอนำคตมีโอกำสเกิด ให้อธิบำยในช่อง Unknown Factor  
  

การระดม
สมอง

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต

WORK 
SHOP

การ
ออกแบบ
สอบถาม

RISK 
DENTIFICTION

ถกเถียงหยิบยก
ประเด็นที่มี
โอกาสเกิด

เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติกับ
องค์กรอ่ืน

Risk 
ldentification

การ
สัมภาษณ์
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ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)   
ขั้นตอนที่ 2 ให้น ำขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 1 ในช่อง Know Factor และ 

Unknown Factor มำแยกเพ่ือแสดงสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริต ออกตำมสัญลักษณ์ของสีที่เกี่ยวข้อง สีขำว      
สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง โดยระบุสถำนะของควำมเสี่ยงในช่องสีต่ำง ๆ   
  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรำยละเอียดดังนี้  

สี ระดับสี ระดับความเสี่ยง 
 
 
 

1-2 ความเสี่ยงระดับต่ ามาก 

 
 
 

3-4 ความเสี่ยงระดับต่ า 

 5-10 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เก่ียวข้องหลำยคน
หลำยหน่วยงำนสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวังในระหว่ำง
ปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 

 
 
 

11-19 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคนหลำย
หน่วยงำน ภายในองค์กร มีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม  
หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่ปกติ 

 
 
 

20-25 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถ 
ก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 

  
ตารางท่ี 2  ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร)  

 ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต ขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง 

  
  
  

 
      

  

  
  
  

 
      

  

ตำรำงที่ 2 น ำรำยละเอียดควำมเสี่ยงกำรทุจริตจำกขั้นตอนย่อยในกำรปฏิบัติงำนในช่อง Known 
Factor และ Unknown Factor จำกตำรำงที่ 1 น ำมำแยกสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมสัญลักษณ์ของสี  
สีขำว หมำยถึง ไม่มีควำมเสี่ยง สีเขียว หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ สีเหลือง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับปำน
กลำง สีส้ม หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูง และสีแดง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก  
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ขั้นตอนที่ 3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)   
ขั้นตอนที่ 3 น ำขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่มีสถำนะควำมเสี่ยงระดับสูงจนถึง ควำมเสี่ยง

ระดับสูงมำก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จำกตำรำงที่ 2 มำท ำกำรหำคำ่ควำมเสี่ยงรวม ซึ่งได้จำกระดับควำมจ ำเป็น
ของกำรเฝ้ำระวังที่มีค่ำ 1–5 คูณด้วยระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่มีค่ำ 1–5 เช่นกัน ค่ำ 1-5 โดยมีเกณฑ์
ในกำรให้ค่ำ ดังนี้   
  3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  

3.1.1 ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนนั้น ๆ แสดงว่ำกิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ต้องท ำกำร ป้องกัน ไม่ด ำเนิน 
กำรไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3, 4 หรือ 5  

3.1.2 ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้นๆ แสดงว่ำ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 หรือ 2 เท่านั้น  

  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง

หน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ 5  
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำย

เพ่ิม financial ค่ำอยู่ที่ 4  
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User 

ค่ำอยู่ที่ 3  
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process 

หรือกระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ 1 หรือ 2   
 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)  

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
5  4  3  2  1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
5  4  3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

          

  
  
  

      

ตำรำงที่ 3 น ำข้อมูลที่มีสถำนะควำมเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จำกตำรำงท่ี 3 มำหำ ค่ำควำมเสี่ยงรวม (ระดับ
ควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ)  
 
 
 
 



 

ห น้ ำ | 19  
  

แนวทางในการพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ   
ตารางท่ี 3.1  ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง  
ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง  

การทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
    

  
5  4  3 2  1 

    
  

5  4  3 2 1 

ตารางท่ี 3.2  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced Scorecard  
 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
การทุจริต 

ความถี่ที่เกิดขึ้น 
ต่ ามาก/

น้อย
มาก 
(1) 

ต่ า/น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

สูง/
บ่อย 
(4) 

สูงมาก/
บ่อย
มาก 
(5) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร 
ภำคีเครือข่ำย   

ผล
กร

ะท
บค

วา
มร

ุนแ
รง

 

สูงมำก/
บ่อยมำก 

(5) 

5 10 15 20 25 

ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด 
รำยจ่ำยเพิ่ม Financial 
 

สูง/บ่อย 
(4) 

4 8 12 16 20 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User 
 

ปำนกลำง 
(3) 

3 6 9 12 15 

ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน 
Internal Process 
 

ต่ ำ/น้อย 
(2) 

2 4 6 8 10 

กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ 
Learning & Growth  
  

ต่ ำมำก/
น้อยมำก 

(1) 

1 2 3 4 5 

ระดับความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
ขั้นตอนที่ 4 ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (ควำมจ ำเป็น X ควำมรุนแรง) จำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมิน

กำรควบคุมกำรทุจริตว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพ กำรจัดกำร 
(คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร แบ่งเป็น  5 ระดับ ดังนี้   

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 

ดีมาก จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รบัมอบผลงำน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มรีำยจำ่ยเพิม่ 

ดี จัดกำรได้แตต่้องรอเวลำ ทุกครั้งท่ีเกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รบัมอบผลงำน 
องค์กร ไม่มผีลเสียทำงกำรเงิน ไมม่ีรำยจ่ำยเพิ่ม 

พอใช้ จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กร
แต่ยอมรับได้ มคีวำมเข้ำใจ  

อ่อน จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกดิจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริกำร/
ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ  

อ่อนมาก จัดกำรไม่ได้เลย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน
และยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 

  
ตารางท่ี 4  ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง  

ขั้นตอนย่อยท่ีมี
ความเสี่ยงการ 

ทุจริต 

คุณภาพ 
  การจัดการ  

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ ามาก 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับสูง 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับสูงมาก 

  
ดีมาก ต่ ำมำก 

(1) 
ต่ ำมำก 

(2) 
ต่ ำ 
(3) 

ต่ ำ 
(4) 

ปำนกลำง 
(5) 

 
ดี ต่ ำมำก 

(6) 
ต่ ำ 
(7) 

ปำนกลำง 
(8) 

ปำนกลำง 
(9) 

ปำนกลำง 
(10) 

 
พอใช้ ต่ ำ 

(11) 
ปำนกลำง 

(12) 
ปำนกลำง 

(13) 
สูง 
(14) 

สูง 
(15) 

  
อ่อนมาก ต่ ำ 

(16) 
ปำนกลำง 

(17) 
สูง 
(18) 

สูง 
(19) 

สูงมำก 
(20) 

  
อ่อน ปำนกลำง 

(21) 
ปำนกลำง 

(22) 
สูง 
(23) 

สูงมำก 
(24) 

สูงมำก 
(25) 

ตำรำงที่ 4 ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (ความจ าเป็น X ความรุนแรง) จำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำร (ดี หรือ พอใช้ หรืออ่อน)  
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ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง  
  ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงและสูงมำกจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
Risk Control Matrix Assessment ในตำรำงที่ 4 ที่อยู่ในช่อง (14) หรือ (15) หรือ (18) หรือ (19) หรือ (23)  
โดยเฉพำะช่องสูงมำก (20) (24) (25) ควรเลือกมำท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก   
ตารางท่ี 5  ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
การทุจริต 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  
(อธิบำยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต)  

มำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  
(อธิบำยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต)  

มำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  
(อธิบำยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต)  

มำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำง 

ตำรำงที่ 5 พิจำรณำเหตุกำรณควำมเสี่ยงที่มีค่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริตสูงจำกตำรำงที่ 4 มำจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  
 
ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตำมเฝ้ำระวัง เป็นกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกิจกรรมตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงของขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำรสร้ำงตะแกรงดัก เพ่ือเป็นกำรยืนยัน ผลกำรป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหำมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด  โดยกำรแยกสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีขำว สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง  
ตารางท่ี 6  ตำรำงจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง  

ที ่ กิจกรรม 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

การทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

ขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง 

              

              

              

              

ตำรำงที่ 6 ให้รำยงำนสถำนะของกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงในตำรำงที่ 5 ว่ำอยู่ใน
สถำนะควำมเสี่ยงระดับใดเพ่ือพิจำรณำท ำกิจกรรมเพ่ิมเติมกรณีอยู่ในข่ำยที่ยังแก้ไขไม่ได้   
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สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง   
สถานะสี ระดับของสถานะความเสี่ยง 

 
 
 

ต่ ำมำก/น้อยมำก ไม่เคยเกิด 

 
 
 

ต่ ำหรือน้อย ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง ยังไม่ต้องท ำกิจกรรม
เพ่ิม 

 
 
 

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตำมมำตรกำร / 
นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล  ควำมเสี่ยง
กำรทุจริตลดลง  ระดับควำมรุนแรง < 3   

 
 
 

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยยังแก้ไขได้ ควรมีมำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร 
/ กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ไม่ลดลงระดับ
ควำมรุนแรง > 4 

 
 
 

เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมำตรกำร / นโยบำย / 
โครงกำร / กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ไม่
ลดลงระดับควำมรุนแรง > 5 
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ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 7  น ำผลจำกทะเบียนเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 6 ออกตำมสถำนะ 5 

สถำนะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อยู่ในข่ำยที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือ 
มำตรกำรอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถำนะเพ่ือท ำระบบริหำรควำมเสี่ยงออกเป็น ดังนี้   

7.1 เกินกว่ำกำรยอมรับ (สถำนะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถำนะสีส้ม Orange)  
7.3 เกิดขึ้นบัำง บำงครั้งก็เกิดเยอะ บำงครั้งก็น้อย ควรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด และมีกิจกรรม

เพ่ิมเติม ยังไม่เกิดเฝ้ำระวังต่อเนื่อง (สถำนะสีเหลือง Yellow)  
   7.4 เกิดเพียงเล็กน้อย แต่ควรเฝ้ำระวัง (สถำนะสีเขียว Green) 

7.5 ไม่เกิดเลย หรือเกิดเพียงเล็กน้อย แต่ต้องเฝ้ำระวัง (สถำนะสีขำว) 
ตารางท่ี 7  ตำรำงจัดท ำระบบควำมเสี่ยง  
  7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่ำกำรยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
  

    7.2 (สถานะสีส้ม Orange)  เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 

  
    7.3 (สถานะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นบัำง บำงครั้งก็เกิดเยอะ บำงครั้งก็น้อย ควรเฝ้ำระวังอย่ำง
ใกล้ชิด และมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
  

 7.4 (สถานะสีเขียว Green) เกิดเพียงเล็กน้อย แต่ควรเฝ้ำระวัง 
กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 

  
 7.5 (สถานะสีขาว) ไม่เกิดเลย หรือเกิดเพียงเล็กน้อย แต่ต้องเฝ้ำระวัง 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
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ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
   ขั้นตอนที่ 8 เป็นกำรจัดท ำรำยงำนสรุปให้เห็นในภำพรวม ว่ำมีผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
ตำมข้ันตอนที่ 7 ของแต่ละสถำนะ (สี) อย่ำงไร เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล  
 

ตารางท่ี 8  ตำรำงรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ที ่ สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

ขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง 
      
      

 
ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 9 เป็นกำรจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  หรือ
สถำนะแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ตำรำงที่ 8 ต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน ซึ่งห้วงระยะเวลำ ของกำร
รำยงำนผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงำน เช่น รำยงำนทุกเดือน ทุกไตรมำส ซึ่งแบบในกำรรำยงำน ตำมตำรำงที่ 9 และ
ตำรำงที่ 10 สำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสมของหน่วยงำน   

ตารางท่ี 9 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
 แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่........................................................................ 
หน่วยงำนที่ประเมิน .................................................................................................................................................  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    

เหตุการณ์ความเสี่ยง    
สถานการณ์ด าเนินการ  
จัดการความเสี่ยง  
  

 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  
 เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 
 เร่ิมด ำเนินกำรไปบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงใหม่ให้เหมำะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบ) ุ  
..................................................................................................................  

ผลการด าเนินงาน  ..................................................................................................................  
...................................................................................................................  
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ตารางท่ี 10 ตำรำงกำรเสนอขอปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระหว่ำงปี (ทดแทนแผนเดิม)  
 หน่วยงานที่เสนอขอ .......................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................……..  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม    
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่    
ผู้รับผิดชอบหลัก    
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง    
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง  1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................  
3. ...........................................................................  

ประเด็นความเสี่ยงหลัก  เดิม ใหม ่
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บทที่ 3  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของกรมควบคุมโรค 

จำกผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือน ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
พบกำรกระท ำผิดวินัยที่ได้จำกกำรร้องเรียน กล่ำวโทษจำกสำเหตุกำรกระท ำผิดวินัยมำกที่สุดของกรมควบคุม
โรคในรอบ 4 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 20 รำย 
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมหลักของกำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) ตำมมำตรฐำน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) และก ำหนดภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 กระบวนกำรตำมมำตรฐำน COSO 2013 ดังนี้ 
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แผนภาพ กำรก ำหนดภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ

กรมควบคุมโรคตำมมำตรฐำน COSO 2013 ก ำหนดขอบเขตควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของกรมควบคุมโรคจำกข้อมูลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และ
ลูกจ้ำงประจ ำ พบกำรกระท ำผิดวินัยที่ได้จำกกำรร้องเรียน กล่ำวโทษ จำกสำเหตุ กำรกระท ำผิดวินัยมำกที่สุดของกรมควบคุมโรค 
ในรอบ 4 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก ำหนดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 1 ประเด็นคือ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจำกภำระงำน ด้ำน
ภำรกิจสนับสนุนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของกรมควบคุมโรค 
 

 
  
ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง เพ่ือด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกภำระงำนด้ำนภำรกิจสนับสนุนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรมควบคุมโรคจ ำนวน  
8 ขั้นตอน ใน 9 ขั้นตอน   
  ส ำหรับขั้นตอนที่ 9 เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งจะด ำเนินกำร
รำยงำนภำยหลังจำกด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนกรมควบคุมโรค  

• กำรพยำกรณ์ 
ประมำณกำรสิ่งที่
อำจจะเกิดขึ้น

• ป้องกันหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่น ำไปสู่กำร
สุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผดิ

• เฝ้ำระวัง สอดส่อง
ติดตำมพฤติกรรม
เสี่ยง

• แก้ไขปัญหำที่เคย
รับรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มี
ประวัติอยู่แล้ว ท ำ
อย่ำงไรจะไม่ให้
เกิดขึ้นอีก

Corrective Detective

ForecastingPreventive

  
  
  
  
  
  
  

ก าหนด    

1   ประเด็น   

ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจาก ภาระงาน   

ด้าน ภารกิจ สนับสนุน ตามอ านาจหน้าที่ของ   
           กรมควบคุมโรค   
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ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
ภาระงาน ด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ของกรมควบคุมโรค 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ได้ท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนจำกภำระงำนด้ำนภำรกิจสนับสนุนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรมควบคุมโรคด้วยกำรค้นหำควำมเสี่ยง (Risk 
Identification) จำกข้อมูลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และ
ลูกจ้ำงประจ ำ พบกำรกระท ำผิดวินัยที่ได้จำกกำรร้องเรียนกล่ำวโทษ จำกสำเหตุกำรกระท ำผิดวินัยมำกที่สุด ของกรมควบคุม
โรคในรอบ 4 ปี กล่ำวคือตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย (1) กำรจัดหำพัสดุ (2) 
กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม และ (3) กำรเบิกค่ำตอบแทน โดยมีผู้กระท ำผิดรวมทั้งสิ้น 20 รำย และคัดเลือกกระบวนงำนที่จะ
ประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจำกภำระงำนด้ำนภำรกิจสนับสนุนตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของกรมควบคุมโรค จ ำนวน 4 กระบวนงำน ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรทุจริตสูง ประกอบด้วย  

(1) ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้ำนกำรเบิกค่ำตอบแทน   
(2) ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้ำนกำรจัดท ำโครงกำร ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 

ประชุม และสัมมนำ  

1 • การระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประเมินควำมเสี่ยง 
8 ขั้นตอน 

ปรำกฏเป็นเอกสำรที่
อยู่นอกผลกำร

วิเครำะหค์วำมเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์

ทับซ้อนของกรม
ควบคุมโรคเลม่นี ้
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(3) ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้ำนกำรจัดหำพัสดุ  ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจำกภำระงำน ด้ำนภำรกิจสนับสนุนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของกรมควบคุมโรค
สรุปดังนี้ 
 

ภาระงาน กระบวนงาน 
ด้านภารกิจสนับสนุน  - กระบวนงำนกำรเบิกค่ำตอบแทน  

- กระบวนงำนกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม    และ
สัมมนำ  
- กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ  

  
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ท ำกำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) ในขั้นตอนนี้ โดย
น ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นเตรียมกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
มำท ำกำรระบุควำมเสี่ ยงลงในประเภทของควำมเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor และ Unknown Factor  
ดังตำรำงที่ 1  
ตารางท่ี 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยงที่เป็น Know Factor และ Unknown Factor  

 ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบั การ
ปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน 

 
 

 

 - เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำน นอกเวลำ
รำชกำรและในวันหยุด รำชกำร เป็นเท็จ และ
ไม่เป็นไป ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เป็นควำมเสี่ยงทำงพฤติกรรมที่รับรู้
ว่ำ เคยเกิดมำก่อนคำดหมำยว่ำ มี
โอกำสที่จะเกิดซ้ ำ มีประวัติ อยู่
แล้ว 

 

2 กระบวนงานการจัดท าโครงการ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาขั้นตอนย่อย
ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบติังานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน  

  

  - ไม่ไดด้ ำเนินกำรขออนุมัติกำรเดนิทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศตำมระเบียบของทำง
รำชกำร  
 - ด ำเนินกำรหักเงินค่ำเบีย้เลี้ยงของผู้เข้ำร่วม
ประชุม เพื่อใช้บริหำรจดักำร โดยผู้เข้ำร่วม
ประชุมหลำยรำยไม่ยินยอมให้หัก 

เป็นควำมเสี่ยงทำง พฤติกรรมที่
รับรู้ว่ำเคย เกิดมำก่อน คำดหมำย
ว่ำ มีโอกำสที่จะเกิดซ้ ำ มปีระวตัิ 
อยู่แล้ว 

 

3 กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบั การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
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 ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
  - กำรปลอมแปลงหนังสือรำชกำร 

 - กำรจัดหำพัสดุไมเ่ป็น ไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง   
 - กำรก ำหนดเง่ือนไขและคณุสมบัติไมเ่ปิด
กว้ำง  

เป็นควำมเสี่ยงทำง พฤติกรรมที่
รับรู้ว่ำเคย เกิดมำก่อน คำดหมำย
ว่ำ มีโอกำสที่จะเกิดซ้ ำ มปีระวตัิ 
อยู่แล้ว  
 

 

  
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)  

 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง (Risk Identification) โดย
น ำขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จำกตำรำงที่ 1 ในช่อง 
Know Factor มำแยกตำมสัญลักษณ์ของสีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงสถำนะควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ตารางที่ 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแยกตำมรำยสี
ไฟจรำจร  
  

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  
- เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน นอกเวลำรำชกำรและ
ในวันหยุด รำชกำร เป็นเท็จ และไม่เป็นไป ตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

      

2 กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา  
- ไม่ไดด้ ำเนินกำรขออนุมัติกำรเดนิทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศตำมระเบยีบของทำงรำชกำร  
 - ด ำเนินกำรหักเงินค่ำเบี้ยเลี้ยงของผู้ เข้ำร่วม
ประชุม เพื่อใช้บริหำรจัดกำร โดยผู้เข้ำร่วมประชุม
หลำยรำยไม่ยินยอมให้หัก 

         
 

3 กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
 - กำรปลอมแปลงหนังสือรำชกำร 
 - กำรจัดหำพัสดุไมเ่ป็น ไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 - กำรก ำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้ำง 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)   
   กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ได้ก ำหนดระดับควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix) โดยน ำขั้นตอนที่มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีสถำนะควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (สีแดง) จำกตำรำงที่ 2  มำท ำกำรหำค่ำควำมเสี่ยงรวม 
ซ่ึงระดับควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix) ได้จำก  
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ในกำรให้ค่ำ ดังนี้   
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  

3.1.1 ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนนั้น ๆ แสดงว่ำกิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ต้องท ำกำร ป้องกัน ไม่ด ำเนิน 
กำรไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3, 4 หรือ 5  

3.1.2 ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้นๆ แสดงว่ำ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 หรือ 2 เท่านั้น  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง

หน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ 5  
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำย

เพ่ิม financial ค่ำอยู่ที่ 4  
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User 

ค่ำอยู่ที่ 3  
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process 

หรือกระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ 1 หรือ 2   
ตารางท่ี 3 ระดับควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix)  

ที ่
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
5  4  3  2  1 

ระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ 

5  4  3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
= จ าเป็น X 

รุนแรง 
1 กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  

- เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำน นอก
เวลำรำชกำรและในวันหยุด รำชกำร เป็น
เท็จ และไม่เป็นไป ตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

5 5 25 
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ที ่
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
5  4  3  2  1 

ระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ 

5  4  3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
= จ าเป็น X 

รุนแรง 
2 กระบวนงานการจัดท า โครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา  
  - ไ ม่ ไ ด้ ด ำ เนิ นก ำรขออนุ มั ติ ก ำ ร
เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร  
  - ด ำเนินกำรหักเงินค่ำเบี้ยเลี้ยงของ
ผู้เข้ำร่วมประชุม เพื่อใช้บริหำรจัดกำร 
โดยผู้ เ ข้ ำร่ วมประชุมหลำยรำยไม่
ยินยอมให้หัก 

5 4 20 

3 กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
  - กำรปลอมแปลงหนังสือรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุไม่เป็น ไปตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง   
  - กำรก ำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติไม่เปิด
กว้ำง 

5 5 25 

จำกนั้นน ำมำพิจำรณำระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง/ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ตำมข้อ 3.1 และ
ข้อ 3.2 ดังตำรำงที่ 3.1 ถึงตำรำงที่ 3.2 ตำรำงที่ 3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 
   
 ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
3  4  5 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD  

1  2 
1 กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  

- เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน นอก
เวลำรำชกำรและในวันหยุด รำชกำร 
เป็นเท็จ และไม่เป็นไป ตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

5 - 

2 กระบวนงานการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา  
-  ไ ม่ ไ ด้ ด ำ เนินกำรขออนุ มั ติ กำ ร
เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร  
- ด ำเนินกำรหักเงินค่ำเบี้ยเลี้ยงของ
ผู้เข้ำร่วมประชุม เพื่อใช้บริหำรจัดกำร 
โดยผู้ เข้ำร่วมประชุมหลำยรำยไม่
ยินยอมให้หัก 

5 - 
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 ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
3  4  5 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD  

1  2 
3 กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  

- กำรปลอมแปลงหนังสือรำชกำร 
- กำรจัดหำพัสดุไม่เป็น ไปตำม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง   
- กำรก ำหนดเง่ือนไขและคณุสมบตัิไม่
เปิดกว้ำง 

5 - 

  ตารางท่ี 3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced Scorecard  
  

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกบั การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

1 2 3 4 5 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร  
ภำคีเครือข่ำย   

     

ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่ม Financial      
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User      
ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process      
กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth      
  
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)    

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (ควำมจ ำเป็น X ควำมรุนแรง) จำก
ตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมกำรทุจริตว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อ
เทียบกับคุณภำพ กำรจัดกำร (คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร 
แบ่งเป็น  5 ระดับ ดังนี้   

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดีมาก จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน 

องค์กร ไม่มีผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพ่ิม 
ดี จัดกำรได้แต่ต้องรอเวลำ ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ

ผลงำน องค์กร ไม่มีผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพ่ิม 
พอใช้ จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบ

ผลงำน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ  
อ่อน จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ  
อ่อนมาก จัดกำรไม่ได้เลย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับ

มอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 
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ตารางที่ 4 ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  

 ขั้นตอนย่อยที่
มีความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ ามาก 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก 

กระบวนงำน
กำรเบิก
ค่ำตอบแทน 

ด ี - - - - สูงมาก 
(25) 

กระบวนงำน
กำรจัดท ำ
โครงกำร
ฝึกอบรม 
ศึกษำดู งำน 
ประชุมและ
สัมมนำ 

ด ี - - - - สูงมาก 
(20) 

กระบวนงำน
กำรจัดหำพสัด ุ

ด ี - - - - สูงมาก 
(25) 

  จำกตำรำงประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
มีค่ำควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (20) และ (25) 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค คัดเลือกกระบวนกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีค่ำควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (20) (25)จำกกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk–
Control Matrix Assessment) ตำรำงที่ 4 ในช่องค่ำควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (20) (25) มำจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมโรคดังตำรำงที่ 5  

ตารางที่ 5 ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมโรค 
แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย ของ

เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมควบคุมโรคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  
 

มาตรการการเบิกค่าตอบแทน   
 นโยบายหลัก  
1) มุ่งเน้นกำรปลูกฝัง สร้ำงวัฒนธรรมควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
ของตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่ง 
หน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย  
2) ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่  
 แนวทางปฏิบัติ  
1) เจ้ำหน้ำที่รัฐต้องปฏิบัติตำม  
(1.1) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน กำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550   
2) ปลูกฝัง สร้ำงวัฒนธรรมควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง 
และผู้อื่น ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต่ ำแหน่งหน้ำที่อันมิควร
ได้โดยชอบตำมกฎหมำย  
3) ส่งเสริมให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยในและ กำร
บริหำรควำมเสี่ยง  
4) ก ำหนดมำตรกำรประหยัดงบประมำณรำยจ่ำย  
5) หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิด จะต้องด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำ 
อย่ำงเคร่งครัด 

กระบวนงานการจัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 

มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
นโยบายหลัก:  มุ่งเน้นกำรปลูกฝัง สร้ำงวัฒนธรรมควำมคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ ผลประโยชน์
ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย  
แนวทางปฏิบัติ  
1) เจ้ำหน้ำที่รัฐต้องปฏิบัติตำม   
(1.1) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  กำรจัดงำน 
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2552 และระเบียบที่เก่ียวข้อง  
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แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย ของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมควบคุมโรคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1.2) พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534  
(1.3) พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2541  
(1.4) พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2548  
(1.5) พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 8)  
พ.ศ. 2553  
(1.6) กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
2) ปลูกฝัง สร้ำงวัฒนธรรมควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง 
และผู้อื่น ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควร
ได้โดยชอบตำมกฎหมำย  
3) ส่งเสริมให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยในและ  
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
4) ก ำหนดมำตรกำรประหยัดงบประมำณรำยจ่ำย  
5) หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิด จะต้องด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำ 
อย่ำงเคร่งครัด 
6) ส่งเสริมให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยใน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยง  
7) พัฒนำควำมรู้เรื่องกำรจัดหำพัสดุภำครัฐ  
8) หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิด จะต้องด ำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำ 
อย่ำงเคร่งครัด 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ มาตรการการจัดหาพัสดุ  
นโยบายหลัก   
1) มุ่งเน้นกำรปลูกฝัง สร้ำงวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำผลประโยชน์
ส่วนตัวในตแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย  
2) มุ่งเน้นกำรจัดหำพสัดุภำครัฐโดยกำรซื้อ จ้ำง เชำ่ แลกเปลี่ยน หรือ โดยวิธี
อ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกำศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏบิัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมิน คุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
แนวทางปฏิบัติ  
1) เจ้ำหน้ำที่รัฐต้องปฏบิัติตำม   
(1.1) พระรำชบัญญตัิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 
2560  
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แผนบริหารความเสี่ยง ฯ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัย ของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมควบคุมโรคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1.2) ระเบียบกระทรวงกำรคลงวั่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจำ้งและกำรบริหำร พัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560  
(1.3) มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
(1.4) หนังสือเวียนของคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ  
(1.5) ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรดำ้นยำ และ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
สำธำรณสุข พ.ศ. 2557  
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนยำและ
เวชภัณฑ์ที่มิใชย่ ำโดยคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรร่วม หรือคณะท ำงำน
ย่อย พ.ศ. 2557  
- ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อยำ
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ. 2557  
(1.6) ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขวำ่ด้วยแนวทำงปฏบิัติงำน
เพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนดำ้นกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2560  
(1.7) กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
2) เจ้ำหน้ำที่รัฐต้องไมด ำเนนิกำรจหำพัสดุด้วยวิธีแบ่งซื้อแบ่งจำ้ง และจัดหำ
พัสดุโดยไม่มีพัสดุจริง  
3) ก ำหนดมำตรกำรประหยัดงบประมำณรำยจ่ำย 
4) ส่งเสริมให้หน่วยงำนด ำเนนิ กำรตำมเกณฑ์กำรควบคุมภำยใน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยง  
5) พัฒนำควำมรู้เรื่องกำรจัดหำพัสดุภำครัฐ  
6) หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิด จะต้องด ำเนนิกำรทำงวินัย ละเมดิ และอำญำ 
อย่ำงเคร่งครัด 
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ขั้นตอนที่ 6  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค จัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมโรคโดยกำรแยกสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจ ำแนกสถำนะควำมเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว 
สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตำมเฝ้ำระวัง และประเมินกำรบริหำร ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในแต่ละกิจกรรมตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมโรคดังตำรำงที่ 6  

 
ตารางที่ 6 ตำรำงจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของกรมควบคุมโรค 

ที ่ กิจกรรม 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

การทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

ขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1  กระบวนงำนกำรเบิก

ค่ำตอบแทน  
 

- เบิกค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำน นอกเวลำ
รำชกำรและในวันหยุด 
รำชกำร เป็นเท็จ และไม่
เป็นไป ตำมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

       

2 กระบวนงำนกำรจดัท ำ
โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดู 
งำน ประชุม และสัมมนำ  
 

- ไม่ไดด้ ำเนินกำรขอ
อนุมัติกำรเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร  
- ด ำเนินกำรหักเงินค่ำเบี้ย
เลี้ยงของผู้เข้ำร่วมประชุม 
เพื่อใช้บริหำรจัดกำร โดย
ผู้เข้ำร่วมประชุมหลำย
รำยไม่ยินยอมให้หัก  

       

3  กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ  
 

- กำรปลอมแปลงหนังสือ
รำชกำร 
- กำรจัดหำพัสดุไม่เป็น 
ไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
- กำรก ำหนดเง่ือนไขและ
คุณสมบัตไิม่เปดิกว้ำง 
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ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค น ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่

อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมโรคจำกตำรำงที่ 6 ที่จ ำแนกสถำนะควำมเสี่ยงออกเป็น 5 สี ได้แก่ 
สีขำว สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง โดยแยกสถำนะเพ่ือท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของกรมควบคุมโรคที่วิเครำะห์ได้นั้น มีสถำนะควำมเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมำยถึง เกินกว่ำกำรยอมรับ 
และต้องก ำหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบริหำรควำมเสี่ยง ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถำนะควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมโรคอยู่ในข่ำยที่ยังแก้ไขไม่ได้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
กรมควบคุมโรค จึงเห็นควรน ำมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
ในสังกัดกรมควบคุมโรคใน 3 กระบวนงำน คือ กระบวนงำนกำรเบิกค่ำตอบแทน กระบวนงำนกำรจัดท ำ
โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ และกระบวนงำน กำรจัดหำพัสดุ ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มำแก้ไขปัญหำ โดยมอบหมำยให้กลุ่มวินัย กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมควบคุมโรคเป็น
กลไกหลักในกำรแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังตำรำงที่ 7  
  
ตารางท่ี 7 ตำรำงจัดท ำระบบควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
กรมควบคุมโรค 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม 
1. กระบวนงำนกำร  
เบิกค่ำตอบแทน 
2. กระบวนงำนกำรจัดท ำ 
โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
ประชุม และสัมมนำ  
3. กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ  
  

มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดกรมควบคุมโรคใน 4 กระบวนงำน ด ำเนินกำร
ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ตำมนโยบำย
ส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
รวมถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรำ 44  
1. กระบวนงำนกำรเบิกค่ำตอบแทน  
2. กระบวนงำนกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม     
และสัมมนำ  
3. กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ  
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมโรคที่มีสถำนะควำมเสี่ยงเป็นสีแดง (เกินกว่ำกำร
ยอมรับ และต้องก ำหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบริหำรควำมเสี่ยง) เพ่ือควบคุมก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมโรค 
  
ตารางท่ี 8 ตำรำงรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
 ของกรมควบคุมโรค 

 ที ่
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

ขาว เขียว ส้ม เหลือง แดง 
  
  
  
  

      1. กำรเบิกค่ำตอบแทน  
2. กระบวนงำนกำรจัดท ำโครงกำร
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และ
สัมมนำ  
3. กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ 
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เว็บไซต์  
สืบค้นออนไลน์ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
https://www.nacc.go.th 

สืบค้นออนไลน์  
- ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข  
http://www.stopcorruption.moph.go.th/?p=web&id=46  

สืบค้นออนไลน์ 
- กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมควบคุมโรค 
http://audit.ddc.moph.go.th/index.php   

ข้อมูลกำรกระท ำผิดทำงวินัย 
- กลุ่มงำนวินัย กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก 

   
  
   
 
1. กลุ่มวินัย กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมควบคุมโรค 
 
2. กลุ่มตรวจสอบภำยใน กรมควบคุมโรค    
 
3. นำยชนำธิป  นวลแจ่ม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   
กองคลัง กรมควบคุมโรค 
 
4. นำงสำวณิชำรัศม์  สิริวัชรศิลป์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค 

ผู้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น 
ของกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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