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ค าน า 
 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย
การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  (ร้อยละ 92)   โรงพยาบาลท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จึงได้จัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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หลักการและเหตุผล 
 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะท างานระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 ตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 227/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 ได้ท าการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจและหน้าที่
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) จากข้อมูลการ
ด าเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจ าและ
คัดเลือกกระบวนงานที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน
ด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 5 กระบวนงาน ซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง ประกอบด้วย 
 1. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
 2. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
 3. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา 
              ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 4. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
 5. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
 

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  และความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการ
คัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียม
ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตาม
ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1. การระบุความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ ๕. แผนบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
.ขั้นตอนที่7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ ๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 คณะท างานฯ ได้ท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ในขั้นตอนนี้ โดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้น
เตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาท าการระบุความเสี่ยงลงใน
ประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น  

Known Factor 
ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง
ที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติมีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor 
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  ปัญหา / 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้ เสมอ) 

 
ค าชี้แจง : โรงพยาบาลท่าชนะได้ระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 5 ด้าน ดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
 2. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
 3. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา 
              ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 4. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
 5. ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
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ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยงท่ีเป็น (Known Factor Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรับรองไม่เป็นไป
ตามระเบียบส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง รถส่วนกลาง
และรถรับรอง พ.ศ.2526 

  

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
1.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็น
เท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ 
และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้านการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
1.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
4.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด 

  

 

 

 

 

 3 



ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ 
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้ส านักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค 
1.การน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนหรือน าไปให้
ผู้อื่น 
2.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง 
กล่าวคือไม่มีใบยืมทรัพย์สิน ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายก าหนด 
4.ผู้ยืมไมน่ าทรัพย์สินของทางราชการมาคืนตามก าหนด 
5.ขาดการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
6.ขาดการติดตาม การน าทรัพย์สินของทางราชการคืนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Status Analysis) 
 

คณะท างานฯ ได้ท าการวิเคราะห์สถานความเสี่ยง โดยน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดง
สถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม 
แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มี
รายละเอียดดังนี้  

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ า 

สถานะสีเหลือง 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้  

สถานะสีส้ม 
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  

สถานะสีแดง 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
   

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แยกตามราย 
             สีไฟจราจร 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม 
 

แดง 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการใช้รถราชการ 
1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรับรองไม่เป็นไปตาม
ระเบียบส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบ ารุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 

    

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการเบิกค่าตอบแทน 
1.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
3.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม 
 

แดง 

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ
และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

    

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการจัดหาพัสดุ 
1.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
4.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด 

    

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน และสิ่ง
สาธารณูปโภค 
1.การน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนหรือน าไปให้ผู้อื่น 
2.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบ
ยืมทรัพย์สิน ตามที่กฎหมายก าหนด 
3.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายก าหนด 
4.ผู้ยืมไม่น าทรัพย์สินของทางราชการมาคืนตามก าหนด 
5.ขาดการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
6.ขาดการติดตาม การน าทรัพย์สินของทางราชการคืนตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix) 
 
  คณะท างานฯ ได้ก าหนดระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยน า
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต  ที่มีสถานะความเสี่ยง ระดับสูงมาก ที่เป็นสีแดง     จากตารางที่ ๒  มาท าการหา
ค่าความเสี่ยงรวม โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
      3.1.1 ถ้าเป็นกิจกกรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานต่างๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

      3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงาน นั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้ 
      3.2.1 กิจกกรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีหรือเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
      3.2.2 กิจกกรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน  รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
      3.2.3 กิจกกรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
      3.2.4 กิจกกรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อกระบวนงาน  ภายใน 

Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตารางท่ี 3 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
= 

จ าเป็น X รุนแรง 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถ
ราชการ 
1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง
และรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การ
ซ่อมบ ารุง รถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.2526 

3 3 9 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก
ค่าตอบแทน 
1.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็น
เท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3 3 9 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
= 

จ าเป็น X รุนแรง 
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3 3 9 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดหาพัสดุ 
1.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนด 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่ 
4.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

3 3 9 

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ 
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค 
1.การน าทรัพย์สินของทางราชการไป
เป็นของตนหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
2.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไป
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบยืม
ทรัพย์สิน ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สิน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4.ผู้ยืมไม่น าทรัพย์สินของทางราชการมา
คืนตามก าหนด 
5.ขาดการควบคุม ก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
6.ขาดการติดตาม การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3 3 9 
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 จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ 3.1 
และข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 และ ตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

ค่าควรเป็น 1 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2563 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและ
รับรองไม่เป็นไปตามระเบียบส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 

3  

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
1.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จ
และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3  

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน ประชุม และสัมมนา 
จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

3  
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

ค่าควรเป็น 1 
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
1.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่
ก าหนด 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่ง
หน้าที่ 
4.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

3  

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค 
1.การน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของ
ตนหรือน าไปให้ผู้อื่น 
2.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไปในทางที่ไม่
ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบยืมทรัพย์สิน ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
3.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่
กฎหมายก าหนด 
4.ผู้ยืมไม่น าทรัพย์สินของทางราชการมาคืน
ตามก าหนด 
5.ขาดการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
6.ขาดการติดตาม การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3  
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาดังนี้ 

- ความเสี่ยงการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ความเสี่ยงการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพ่ิมขึ้น 

Financial ค่าอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ความเสี่ยงการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 

ค่าอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ความเสี่ยงการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้หรือความเติบโตขององค์กร Learning & Growth ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 1 

ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคี

เครือข่าย 
   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มข้ึน Financial    

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User    

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process    

กระทบด้านการเรียนรู้หรือความเติบโตขององค์กร Learning & Growth    
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk -Control Matrix Assessment) 
 

 คณะท างานฯ น าค่าความเสี่ยงจากตารางที่ 3 ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมาก (ค่าความเสี่ยงรวม 9) มาท าการ
ประเมิน การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ด ี จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย 

ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  องค์กรแต่

ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับ

มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 
    
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

                        ผลประโยชน์ทับซ้อน   

ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 

พอใช้ 
 
 

- - สูงมาก 
(ค่าความเสี่ยง
รวม = 9) 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ด้ า น ก า ร เ บิ ก
ค่าตอบแทน 

พอใช้ - - สูง 
(ค่าความเสี่ยง
รวม = 9) 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน ประชุม และสัมมนา 

พอใช้ - - สูง 
(ค่าความเสี่ยง
รวม = 9) 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
 

ด ี - - สูง 
(ค่าความเสี่ยง
รวม = 9) 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ 
เครื่ องมือสื่ อสาร  อาคารสถานที่  วัสดุ 
อุ ปก รณ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ส า นั ก ง าน  และสิ่ ง
สาธารณูปโภค 

พอใช้ - - สูง 
(ค่าความเสี่ยง
รวม = 9) 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง (Risk -Control Matrix Assessment) 
 
คณะท างานฯ คัดเลือก ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง  

สูงมาก (ค่าความเสี่ยงรวม 9) จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต (Risk - Control Matrix Assessment)  
ในตารางที่ 4  มาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขอ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังตารางที่ 5  

 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
              ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ที ่ แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ความเสี่ ยง เกี่ ยวกับการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การใช้รถราชการ 
 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการ 
ทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
1. มาตรการการใช้รถราชการ  
นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม 
กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ  
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม  
   1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ 2563 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545  
   1.2 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน การ
จัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่ง    
2.ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
   2.1 หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและ รถ
รับรอง พ.ศ. 2526  
3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหารและ 
ควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส  
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย 
ชอบด้วยกฎหมาย  
4. ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  
5 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ 
บริหารความเสี่ยง  
6. พัฒนาความรู้เรื่องรถราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการให้กับ 
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ  
7. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และ
อาญา อย่างเคร่งครัด  
8. ถ่ายภาพร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต่านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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ที ่ แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. ความเสี่ ยง เกี่ ยวกับการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การเบิกค่าตอบแทน 

มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
นโยบายหลัก  
1. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตน ของผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
อันมิ ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่  
แนวทางการปฏิบัติ  
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม  
    1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550  
    1.2 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2544  
    1.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย 
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ 
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 
และฉบับที่ 8 (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 9 
(แก้ไข เพ่ิมเติม) (1.4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อ่ืน 
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย 
ชอบตามกฎหมาย  
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ 
บริหารความเสี่ยง  
4. ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  
5. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และ
อาญา อย่างเคร่งครัด 
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ที ่ แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ความเสี่ ยง เกี่ ยวกับการ

ป ฏิ บั ติ ง า น อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม  ศึ ก ษ า ดู ง า น 
ประชุม และสัมมนา 

มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ  
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 
    1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การดู 
งาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และการแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
    1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534  
    1.3 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2541 
    1.4 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2548  
    1.5 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2553  
    1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อ่ืน 
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย 
ชอบตามกฎหมาย  
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ 
บริหารความเสี่ยง  
4. ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  
5. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และ
อาญา อย่างเคร่งครัด 
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ที ่ แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ความเสี่ ยง เกี่ ยวกับการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดหาพัสดุ 

มาตรการการจัดหาพัสดุ  
นโยบายหลัก  
1. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตน ของผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
2. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช้า แลกเปลี่ยน หรือโดย
วิธี อ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุฯธรรม 
และความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
Transparency Assessment: ITA)  
3. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ก าหนด 
เป็นตัวชีวัดมิติด้านพัฒนาองค์กร มิติภายใน ตัวชี้วัตที่ 5 ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามค า 
รับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แนวทางการปฏิบัติ  
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 
    1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
    1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    1.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
    1.4 หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
    1.5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 
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ที ่ แผนบริหารความเสี่ยงฯ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. ความเสี่ ยง เกี่ ยวกับการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ 
เครื่องมือสื่อสาร อาคาร
สถ า นที่  วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์
เครื่องใช้ส านักงาน และสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐของ 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะราชการ 
การบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีส านักงานตั้งอยู่ใน 
ส่วนภูมิภาคมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
นโยบายหลัก : ก าหนดการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืม
ทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
ซ่ึงตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
โดยให้ถือปฏิบัติว่าการน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของทาง 
ราชการจะกระท ามิได้  
แนวทางการปฏิบัติ  
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม  
    1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    1.2 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐของ 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะราชการ
บริหาร ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค 
    1.3 ต้องสนับสนุนและจัดให้การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ 
ครอบครองมีการใช้และการบริหารพัสดุที่ เหมาะสม คุมค่า และเกิด 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด  
    1.4 ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทาง 
ราชการอย่างเคร่งครัด  
    1.5  ในการยืมพัสดุประเภทคงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลาย 
ลักษณ์อักษรตามแบบใบยืมแนบท้ายประกาศ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk -Control Matrix Assessment) 
  คณะท างานฯ จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้า
ระวัง และประเมินบริหารความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังตารางที่ 6 

สถานะตามสี นิยาม 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 

สถานะสีเหลือง 
เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/ 
กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 

สถานะสีแดง 
เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรม เพ่ิมข้ึน
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 
ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
              ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที ่ กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1. ความ เสี่ ย ง เกี่ ย วกั บการ

ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การใช้รถราชการ 
 

1.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2563 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2563 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและ
รับรองไม่เป็นไปตามระเบียบส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์
การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุง รถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526 

   

2. ความ เสี่ ย ง เกี่ ย วกั บการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การเบิกค่าตอบแทน 

1.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและ
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
3.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็น
เท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

   

 19 



ที ่ กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
3. ความ เสี่ ย ง เกี่ ย วกั บการ

ป ฏิ บั ติ ง า น อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา 

จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดหาพัสดุ 
 

1.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่
ก าหนด 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์สว่นตัวในต าแหน่ง
หน้าที่ 
4.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

   

5. 
 

ความ เสี่ ย ง เกี่ ย วกั บการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ อ า จ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ 
เครื่ องมือสื่ อสาร  อาคาร
ส ถ า น ที่  วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์
เครื่องใช้ส านักงาน และสิ่ง
สาธารณูปโภค 

1.การน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น
ของตนหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
2.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไปในทางที่
ไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบยืมทรัพย์สิน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่
กฎหมายก าหนด 
4.ผู้ยืมไม่น าทรัพย์สินของทางราชการมาคืน
ตามก าหนด 
5.ขาดการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
6.ขาดการติดตาม การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
 

 คณะท างานฯ น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากตารางท่ี 6 ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น  3  สี  ได้แก่  สีเขียว 
สีเหลือง  และสีแดง  โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึงเกินกว่าการยอมรับ และต้องก าหนดกิจกรรม
เพ่ิมเติมในระบบบริหารความเสี่ยง 
  ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในข่ายที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คณะท างาน ฯ เห็นควรน ามาตรการการ
ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ใน 5 
กระบวนงาน มาแก้ไขปัญหาใน 5 กระบวนงาน ได้แก่  

1. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ   
2. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก ค่าตอบแทน 
3. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการ 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
4. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ  
5. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สิน ของ

ทางราชการ คณะท างานต่างๆ มอบหมายให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นกลไกหลักในการแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในกระบวนงานที่ 1 - 4 และหมอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวง สาธารณสุขเป็น
กลไกหลักในการด าเนินการด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในกระบวนงานที่ 5 ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                          ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม 
1.กระบวนงานความเสี่ ยง
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการใช้รถราชการ  
2. กระบวนงานความเสี่ยง
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการเบิกค่าตอบแทน  
3.กระบวนงานความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดท า โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา  
4.กระบวนงานความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้าน
การจัดหา พัสดุ  
5.กระบวนงานความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน
ด้านการใช้ ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 4 กระบวนงาน เพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบทุจริต และการประเมิน 
คุณธรรมและความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
    1. กระบวนงานการใช้รถราชการ  
    2. กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน  
    3. กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทนจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  
ประชุม และสัมมนา  
    4. กระบวนงานการจัดหาพัสดุ  
2.กระบวนงานการจัดหาพัสดุก าหนดเป็นตัวชี้วัดมิติด้านพัฒนาองค์กรมิติ ภายใน 
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ
ของหน่วยงาน ตามค ารับรองและการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 4 กระบวนงาน ก าหนดใน การ
ประเมินคุณธรรมและความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใน ตัวชี้วัดที่ 54 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน เกณฑ์ประเมิน ITA 
(ร้อยละ 90)  
4.มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการขอยืมทรัพย์สินของ เจ้าหน้าที่รัฐ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทใช้สิ้นเปลือง
ของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
5.มาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตของปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพ่ือ
ผลักดันนโยบายเรื่องการป้องกันและขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้บังเกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการด าเนินการ
กระท าผิดวินัยใน 4 มาตรการส าคัญท่ี เป็นความเสี่ยงสูงคือ  
    (1) ใช้รถราชการ  
    (2) การอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน และการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กร 
(Organization Development)  
    (3) การจัดซื้อจัดจ้าง  
    (4) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการ ให้มีความรวดเร็ว เด็ดขาด 
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทาง ปฏิบัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการและแผนปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 คณะท างานฯ จัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีสถานะความเสี่ยงสีแดง (เกินกว่าการยอมรับและต้องก าหนด
กิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบริหารความเสี่ยง) เพ่ือควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ตารางท่ี 8 ตารางจัดท ารายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                         ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ที ่
สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

เขียว เหลือง แดง 
1.   กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้านการใช้รถราชการ  
2.   กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้านการเบิกค่าตอบแทน  
3.   กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้านการจัดท า โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
4.   กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้านการจัดหา พัสดุ  
5.   กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน

ด้านการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 คณะท างานฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน
รักษาและส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพการบริหารงานด้านต่าง ๆ  คณะท างานฯ จึงค านึงถึงความเสี่ยงและหาวิธีปรับลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่คณะท างานฯ ยอมรับได้ เป็นการบริหารงานที่ใช้การคาดการณ์และมองภายในอนาคตที่อาจจะเกิดผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  รายละเอียดปรากฎตามแผนการบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

ปัจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

1.กระบวนงาน
ค ว า ม เ สี่ ย ง
เกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการ
ใช้รถราชการ 

3 3 9 1.เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติตาม  
   1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ 2563 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2530 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 2545  
   1.2 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน การจัดหา
รถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่ง     
2.ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  
   2.1 หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและ  รถ
รับรอง พ.ศ. 2526  
3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหารและ 
ควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส  ไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดย  ชอบด้วย
กฎหมาย  
4. ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  
5 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหาร
ความเสี่ยง  
6. พัฒนาความรู้เรื่องรถราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกระดับ  
7. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งครัด  
8. ถ่ายภาพร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต่านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

         กลุ่มงานบริหารฯ 
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

ปัจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

2.กระบวนงาน
ค ว า ม เ สี่ ย ง
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการ
เบิกค่าตอบแทน 

3 3 9 1. เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัติตาม  
    1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550  
    1.2 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2544  
    1.3 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ี ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2556 และฉบับท่ี 8 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2556 และฉบับท่ี 9 (แก้ไข เพิ่มเติม) (1.4) กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  
2. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อื่น ไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดย ชอบตาม
กฎหมาย  
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหาร
ความเสี่ยง  
4. ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  
5. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มงานบริหารฯ 
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

ปัจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

3.ก ร ะ บ วน ง า น
ค ว า ม เ สี่ ย ง
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการ
จัดท า โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และ
สัมมนา 

3 3 9 1. เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัติตาม 
    1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การดู งาน 
และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2552 และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
การแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534  
    1.3 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2541 
    1.4 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2548  
    1.5 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 
2553  
    1.6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
2. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อื่น ไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดย ชอบตาม
กฎหมาย  
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหาร
ความเสี่ยง  
4. ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  
5. หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา 
อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มงานบริหารฯ 
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

ปัจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสีย่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย.
64 

4.กระบวนงาน
ค ว า ม เ สี่ ย ง
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนด้านการ
จัดหา พัสดุ 

3 3 9 1. เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัติตาม 
    1.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
    1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร  พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    1.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง  
    1.4 หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
    1.5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา และ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 

         กลุ่มงานบริหารฯ 

5.ก ร ะ บ วน ง า น
ค ว า ม เ สี่ ย ง
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผล ประโยชน์
ทับซ้อนด้านการ
ใช้ ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

3 3 9 1. เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัติตาม  
    1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร  พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    1.2 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการ ใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีรัฐของ หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะราชการบริหาร ส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
    1.3 ต้องสนับสนุนและจัดให้การควบคุมและดูแลพัสดุท่ีอยู่ในความ 
ครอบครองมีการใช้และการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุมค่า และเกิด ประโยชน์ต่อ
หน่วยงานมากที่สุด  
    1.4 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทาง 
ราชการอย่างเคร่งครัด  
    1.5  ในการยืมพัสดุประเภทคงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลาย ลักษณ์
อักษรตามแบบใบยืมแนบท้ายประกาศ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด 

         กลุ่มงานบริหารฯ 
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โรงพยาบาลท่าชนะ  อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077381167 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

โรงพยาบาลท่าชนะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตามประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลท่าชนะ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ 

วัน/เดือน/ปี  :  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 หัวข้อ : EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

           EB19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

           

Linkภายนอก:… http://www.thachanahos.com  
 

หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..................................  

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(นางสาวปาณสิรา  แสงเพ็ชร) (นายกฤษนันท์  เหลา่ยัง) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
วันท่ี.....14.....เดือน.....มกราคม.......พ.ศ. 2564… วันท่ี.....14.......เดือน...มกราคม....พ.ศ. 2564…. 

 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

 

(นางสาวเกษร  สินประสงค์) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ 

วันที่.....14......เดือน....ธันวาคม......พ.ศ.2563.… 
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ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะเป็นผู้จัดท าและเผยแพร่ข้อมูล 

 
วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อที่จะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้า
งาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ท าการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 


