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คำนำ 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำกระบวนการประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่
อย่างใดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)ในฐานะเป็น
กลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ภาครัฐ จึงได้จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs ASSESSMENTS) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้
จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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-1- 
ความเป็นมา 

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมบายน ๒๕๖. รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 

(คตข.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ "ปี 
๒๕๖0 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบน
ทุกรูปแบบ" ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ้ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนสืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency Intemational) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CP) ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ 
คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๑0๑ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด ด๗๖ ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่ง
ประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๗๖จากประเทศท่ีเข้าร่วมประเงิน ด๖๘ ประเทศ ผลคะแนน
พบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ 
ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด ๔ แหล่งการประเมิน คือ G (๒๒ คะแนน) WEF (๓๙ 
คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EI (๓๗ คะแนน) โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากท่ีสุด คือ G/ (-
๒0 คะแนน) รองลงมาคือ WEF (-๖ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาค
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด และการสำรวจจากนักธุรกิจ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาค
ธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบน ในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใดสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ้าย
บริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้
บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริต และยกระดับคำคะแนน CPI จึงเล็งเห็นว่า เพ่ือ
ขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหา
การรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก
ทางธุรกิจ และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ ให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช).
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิซอบ 
ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ คาดหวังหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องมี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตทุกภาระงาน พร้อมทั้ง มีการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 
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ส่วนที่ ๒ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

๑. ทำไมจึงต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงต้านการทุจริต การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทจริตให้แก่ 
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำกระบวนการประเมิน 
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี 
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือ 
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยง 
มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่ 
การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง 
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้า จากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี 
การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) 
เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ 
ภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง 
เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓.๑ กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน 
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อมีปี ๑๙๙๒ โดยระหว่างทางที่ผ่านมา มีการออกแนวทาง 
ด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมหลักๆ อีก ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี ๒0๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงาน 
ทางการเงิน Internal Control over Financial Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 
๒ เมื่อปี ๒๐๑๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 
๓.ในปี ๒๐๑๓ เป็นการออกกรอบแนวทางเพ่ิมเติมต้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated 
Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒0๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 
1992 ที่กำหนดให้การควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอื่นๆ ให้ซัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมการ 
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สอดส่อง ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในต้องตอบสนองต่อความคาดหวังในการ
ป้องกันและตรวจให้พบการทุจริตภายในกิจการที่ถือว่ามีความสำคัญมากข้ึน เป็นต้น 
สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย * องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี ้

องค์ประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 - องค์กรยดึหลักความซื่อตรงและจรยิธรรม 
หลักการที่ ๒- - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชดัเจน 
หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันใหทุ้กตำแหน่งรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี ๒: การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะหค์วามเสีย่งอย่างครอบคลมุ 
หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจรติ 

องค์ประกอบท่ี 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑0. - ควบคุมความเสีย่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคมุ 
หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบตัิได ้

องค์ประกอบท่ี ๔: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมลูที่เกี่ยวข้องและมีคณุภาพ 
หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได ้
หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ 

องค์ประกอบท่ี 5: กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 
หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสมทั้งนี้ 

องค์ประกอบการควบคมุภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และ นำไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การ 
ควบคุมภายในมปีระสิทธิผล 

สำหรับคู่มือฉบับน้ี จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2: หลักการที่ ๘ 
ในเรื่องการประเมินความเสีย่งการทุจริต เป็นหลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
Corrective : แกไ้ขปัญหาทีเ่คยรบัรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวตัิอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให ้

เกิดขึ้นซ้ำอีก 
Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ตดิตามพฤติกรรมเสีย่ง ทำอย่างไรจะตรวจพบ 

ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งช้ีบางเรื่องที่น่สงสัยทำกรลดระดบัความเสี่ยงน้ันหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น 
แก่ผู้บริหาร 

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุม่เสี่ยงต่อการกระทำผิด 
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ในส่วนท่ีพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมี
ความเสีย่งต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลีย่งด้วยการปรับ Worklow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 

การระบุความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง หน่วยงานต้องทำการระบุภาระ 
งานหลัก/ภาระงานย่อยของหน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยไม่ต้องคำนึงว่า 
หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงอยู่แล้ว หรือไม่ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/ 
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดช้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 
เรียกว่า Known Factor และ ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) หรือ Unknown Factor เพ่ือนำไป 
พิจารณาเตรียมการป้องกันและวางแนวทางการจัดการสำรองไว้เผื่อเกิดข้ึน โดยคันหาความเสี่ยงให้ได้มาก 
ที่สุดแล้วจึงทำการแยกว่าความเสี่ยงใดเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงการทุจริต เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ 
(๑) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ที่มาจากบุคคลระดับปฏิบัติการ 
(๒) ความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(๓) ความเสี่ยงกลยุทธ์ ที่มาจากบุคลากรระดับนโยบาย ระดับที่มีหน้าที่บทบาทกำหนดกลยุทธ์ 

ดังนั้น การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องกระทำทุกระดับของการดำเนินการ ตั้งแต่การตัดสินใจ กำหนด 
นโยบาย และกลยุทธ์ เพ่ือจะได้จัดการความเสี่ยงทั้งแผนในระดับองค์กรระดับกระบวนการ และระดับบุคคล 

โดยมีเทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือคันหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตัวอย่างแนวทางการระบุความเสี่ยง 

ภาระงาน/งาน ตัวอย่างแนวทางการระบุความเสี่ยง 
๑. การจัดซื้อ จัดจ้าง 
(ตัวอย่าง) 
การจัดซื้อ จัดจ้าง ในการ 
จัดทำให้พิจารณาตามวิธีหรือ 
ประเภทของการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ให้พิจารณาตั้งแต่ 
๑) เอกสารการประมูลที่วางเป็นเกณฑ์ เงื่อนในการนำเสนอเป็นข้อเสนอทางเทคนิค
ไม่ได้บ่งขี้ความเสี่ยง ไม่ครอบคลุมมุมมองด้านความเสี่ยงทำให้ตรวจจับ สอดส่องไม่
พบข้อบกพร่องทางเทคนิคแต่แรก 
๒) การนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอทางราคาพร้อมกันทำให้ต้องยืดราคา
ต่ำสุดเป็นเกณฑ์เท่านั้น ไม่อาจจะใช้ข้อเสนอทางเทคนิคเป็นเกณฑ์ตัดสินได้ 
3)การกำหนดข้อเสนอทางเทคนิคท่ีทำโดยบุคลากรภายในที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ทั้งส่วนที่เป็นเทคนิคเชิงลึกที่ควรจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขทางเทคนิคโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
4)การตรวจสอบคุณสมบัติทั้งความสามารถ การประกอบการ ความ 
เชื่อมั่นในฐานะการเงิน (หากจำเป็น) การสำรวจสภาพความเป็นจริง 
ผ่านกระบวนการ Due  Diligence คู่สัญญา ผู้เสนองาน เป็นการทำ 
ความเข้าใจกับผู้รับงาน ผู้เสนองานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนกำกับ 
คู่สัญญาอย่างเหมาะสม 
๕) ราคาท่ีเสนอรับงานประมูลต่ำมาก โดยไม่มีเหตุผล ไม่มีเกณฑ์ 
อ้างอิง ไม่มีแหล่งที่มาท่ีไป จนต้องยอมรับข้อเสนอราคาต่ำสุด 
ซึ่งพบว่า ทำไม่ได้จริงในเวลาต่อมา หรือยอมให้ปรับตามสัญญา 
โดยรู้แต่แรกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ 
๖) รายการข้อเสนอระหว่างผู้เสนองานที่ชนะการประมูลกับผู้เสนอ 
งานรายอื่น แตกต่างกันมากผิดปกติ ในรายการที่มีเงื่อนไขให้ระบุ 
รายละเอียดของที่มาของต้นทุนข้อเสนอในรายการสำคัญอย่าง 
เพียงพอ ทำให้เปรียบเทียบระหว่างรายการได้ 
๗) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตแต่ละครั้ง ทั้งจากภายในและ 
ภายนอกหน่วยงาน จะต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการ Due Diligence 
และถอดบทเรียนเพ่ือเรียนรู้และประเมินว่ามีโอกาสเกิดซ้ำได้อีก 
หรือไม่ เป็นต้น 
8)ผู้รับผิดชอบทำสัญญาคุณลักษณะ ( TOR ) มีการกำหนดในสัญญา 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากสัญญามาตรฐานเพ่ือให้บริษัทเป้าหมายมีโอกาส 
ที่จะได้รับงาน 
๙) การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้ 
ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง 
๑๐) การแบ่งซ้ือแบ่งจ้างเพ่ือให้อยู่ในอำนาจ 
๑๑) การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำเหน่งเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑๒ บริษัทที่จะมาร่วมประมูล มีการจัดตั้งขึ้นมารองรับโครงการ 
โดยเฉพาะ เพ่ือจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนั้น ๆ 
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ภาระงาน/งาน ตัวอย่างแนวทางการระบุความเสี่ยง 

 ๑๓) ผู้รับผิดชอบจัดทำสัญญาคุณลักษณะ (TOR) มีการกำหนดใน 
สัญญามาตรฐานเพื่อให้บริษัทเป้าหมายมีโอกาสที่จะได้รับงาน 
บริษัทที่จะมาร่วมประมูล มีการจัดตั้งขึ้นมารองรับโครงการ 
โดยเฉพาะเพ่ือจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนั้น ๆ 
๑๕) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของ 
กฎหมาย เช่น กำหนดและขอจ้างพัสดุไม่ตรงตามความต้องการหรือ 
ความจำเป็นในการใช้งาน การกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง 

การแบ่งซ้ือ แบ่งจ้าง เป็นต้น 
๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความ 
สะดวก ในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระบวนงาน 
(ตัวอย่าง) 
การอนุมัติ อนุญาต ให้ 
พิจารณาจากกระบวนงานใน
การ 
ดำเนินงาน 

๑๖) การให้และการรับของขวัญ/สินน้ำใจจากการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ 
หวังความสะดวกหรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว 
๑๗) การกำหนดระเบียบ วิธีการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ 
ทางราชการ โดยให้ผู้รับบริการต้องดำเนินการขออนุมัติ อนุญาต ผ่าน 
เอกชน หรือการให้สิทธิเอกชนรายใด รายหนึ่งรับช่วงดำเนินการ 
(Outsource) ทำให้เกิดการจัดเก็บค่าธรรมนียมในการดำเนินการ 
หรือจัดเก็บผลประโยชน์ที่มากเกินความจำเป็นและเหมาะสมในการ 
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑๘) เรียกรับ/ตั้งราคา เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
๑๙) ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง 
(ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง 
ผู้ตรวจ จะได้ผ่านง่าย) 
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ขัน้ตอนที่ ๕ แผ่นบริหารความเสี่ยง 

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control 
Matrix Assessment  ที่อยู่ในช่อง ๓ หรือ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต โดยระบุกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพ่ือบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ทั้งนี้ แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังไม่มีบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานเดียวแต่ละกิจการ แต่ละ 
ประเภทหน่วยงาน แต่ละลักษณะของการอำนวยความสะดวก หรือการจัดซื้อจัดจ้าง จึงอาจจะต้องวาง 
ทางเลือกไว้ เพ่ือหยิบมาใช้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการกับความเสี่ยงล่วงหน้าแล้วแต่กรณีที่ไม่ใช่ขั้นตอน 
วิธีการ กระบวนการดำเนินงานปกติที่ดำเนินการอยู่แล้ว หากแต่เป็นการจัดการเพ่ิมเติมนอกเหนือ 
กระบวนการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาตตามปกติ หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนอยู่แล้ว 

 
๑) การออกแบบการควบคุมตามกระบวนการจัดซื้อ โดยใช้ข้อมูลจาก Risk Assessment 

เป็นฐาน (Risk-based/ Loss Data) และมีการทบทวนการควบคุมท่ีมีการออกแบบไว้ ทุกครั้งที่ปิดโครงการ 
จัดซื้อ จัดจ้าง (Project Closing=Lesson Learned) 

๒) การแสวงหาข้อมูล Loss และ Data Bad New ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตแต่ละครั้ง 
ทั้งจากภายในและภายนอก จะต้องน้ำมาเข้าสู่กระบวนการ Due Ditigence เพ่ือประเมินว่ามีโอกาสเกิดซ้ำได้ 
อีกหรือไม่ 

๓) การแบ่งแยกหน้าที่ ไม่ให้เกิดการทับซ้อน การรวมหัวกัน ร่วมมือกันทุจริต ซึ่งแต่ละคน 
จะต้องวางหน้าที่บทบาทส่วนหนึ่ง ให้มีการสอบทานซึ่งกันและกัน และมีแบบฟอร์มการรายงานผลการสอบ 
ทาน ข้อสังเกต ข้อสงสัย เพื่อเป็นการให้เบาะแส 

4) ในกรณีท่ีตรวจพบภายหลังว่า ไม่ได้รายงานทั้งที่อยู่ในวิสัยที่ควรจะเห็นได้ ต้องกำหนด 

บทลงโทษไว้ให้รับทราบล่วงหน้า วิธีการนี้จะทำให้แต่ละคนต้องเอาตัวรอด เพ่ือมีให้เป็นการปล่อยปละละเลย 
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หรือละเว้น 

๕) การทดสอบความรู้ความเข้าใจบุคลากรทุกคน ทุกบทบาทในกระบวนการจัดซื้อก่อน 
เพ่ือให้มั่นใจว่า บุคลากรแต่ละคนเข้าใจใน (๑) นโยบายและหลักการ (๒) กรอบแนวคิต (๓) กระบวนการ 
และ (๔) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต และไม่ทำให้บุคลากรอ้างได้ว่าไม่คุ้นเคยกับงานการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๖) การทดสอบนี้เป็นการทดสอบด้วยลายลักษณ์อักษร และกำกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับด้วยแบบทดสอบที่อาจจะเหมือนกัน และไม่เหมือนกัน กรณีท่ีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องจัด 
ให้มี KM เพ่ือให้เข้าไปเรียนรู้เพ่ิมเติมภายในกรอบเวลาที่กำหนดและทดสอบช้ำในประเด็นที่ไม่ผ่านจนกว่า 
จะผ่านการทดสอบ 

๗) การจัดทีมเข้าตรวจสอบ สอดส่อง ที่เป็นอิสระจากทีมรับผิดชอบ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
อาจจะเป็นทีม Compliance Unitหรือทีม Audit ก็ได้ โดยทีมงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดทำ 
Checkist เพ่ือใช้ในการประเมินเพ่ือสอดส่องความผิดปกติ ก่อนล่วงหน้า โดยแยกวัตถุประสงค์การเข้า 
ตรวจสอบให้ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัด 

8) การพัฒนาระบบการแจ้งเบาะแส เป็นการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ใช่ 
เจ้าของ ภาระงาน เมื่อเกิดข้อสงสัย เมื่อพบเห็นว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต โดยเปิด 
ช่องทางพิเศษให้ผู้ที่พบเห็นได้ส่งข้อมูลดิบเข้ามา โดยมีการพัฒนาระบบการนำเอาข้อมูลดิบมาดำเนิน 
กระบวนการต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบในรายละเอียด และประเมินว่าเป็นจริง หรือไม่อย่างไร 

๙) การปลูกฝังวัฒนธรรม ต้นแบบ สภาพแวดล้อมที่ดี ในด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์ของ 
บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณะกรรมการ ให้มีแต่เรื่องที่ดีงาม ไม่มีแม้แต่ข่าวลือ กระแสข่าวที่ทำให้เกิด 
ความเสื่อมด้านจริยธรรม และความไม่สุจริต การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทุกครั้งที่เกิดเรื่องราว 

๑๐) การให้ความสำคัญกับการกำกับติดตามให้สม่ำเสมอคงเส้นคงวา การควบคุมที่ไม่ได้ผล 
ก็คือ การควบคุมที่ไม่สม่ำเสมอ ทำบ้างไม่ทำบ้าง ทำไม่เป็นบรรทัดฐานที่เหมือนกันทุกครั้งทุกกรณีไป ทำให้ 
ไม่เกิดความเกรงกลัว ไม่มีผลบังคับใช้ในการควบคุม มีอยู่บ้างไม่มีอยู่บ้างในองค์กร 
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 

 
ความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจการเป็นความเสี่ยงที่ทุกกิจการไม่พึงประสงค์ให้เกิดแม้แต่ 

ครั้งเดียว แต่การบริหารจัดการเท่าที่ทำได้มักจะเป็นเรื่องของการวางระบบการควบคุมภายในที่แก้ไขหรือ 
ลดจุดอ่อน หลังจากท่ีเกิดการทุจริตขึ้นมาแล้ว 

การควบคุมภายในไม่ใช่การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นการมองอนาคตมองล่วงหน้า 
ก่อนที่สิ่งไม่พึงประสงค์นั้นจะเกิดข้ึน การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตจึงเป็นเรื่องของการวางระบบ 
เฝ้าระวัง หรือระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้า มากกว่าการเพ่ิมระบบการควบคุมภายในจากเดิมเรื่อย ๆ 

บริษัทที่ปรึกษาเพ่ือการต่อต้านการทุจริต ในอังกฤษชื่อ UKFraud.co.uk ได้นำเสนอตัวบ่งชี้ 

ที่เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ๑ㆍ  ตัวบ่งชี้ เพื่อกระตุ้นเดือนผู้บริหารในกิจการว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเกิด 

การทุจริตในกิจการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ระบบรายงานที่ผิดปกติ ล่าข้า ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 

รายงานที่มีลักษณะเหล่านี้อาจจะเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ว่าอาจจะมีความผิดปกติอย่างซ่อนอยู่ 
หรือปิดบังอยู่ 

หากพบกับตัวบ่งขี้นี้ กิจการอาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อหาคำอธิบายในสิ่งที่ 
พบว่าผิดปกตินั้น หรือพัฒนาระบบการติดตามเพ่ือตรวจจับกิจกรรมนั้น 1 เพ่ิมเติมต่อไปสักระยะหนึ่ง และนำ 
ข้อมูลมาประมวลผลเพ่ือสรุปให้ชัดเจนต่อไป 

สิ่งที่อาจจะใช้ในการตรวจดูความผิดปกติ อาจจะมาจากการที่ให้เหตุผลซ้ำ ๆ ในการที่ใช้งาน 
ระบบงานไม่ได้ เช่น ไอทีล่ม ศักยภาพเทคโนโลยีไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับงาน ระบบงานไม่ interface 
กัน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 กระบวนการหย่อนยานเรื่องความเข้มงวดเม่ือเวลาผ่านไป 

แม้ว่ากิจการจะวางกระบวนการไว้แล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไป ได้เกิดการหย่อนยาน การปฏิบัติ 
บ้างไม่ปฏิบัติบ้าง ในบางกิจกรรมที่เป็นกลไกของการควบคุมกระบวนการ จนทำให้เกิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ 
ของการที่จะเปิดช่องให้มีโอกาสเกิดการทุจริตได้เพ่ิมขึ้น 

ในการละเว้น ละเลยกิจกรรมที่เป็นจุดควบคุมนี้ อาจจะมาจาก ๒ กรณีคือ กรณีที่กระบวนการนั้น 
เฉื่อยซาจนขาดแรงจูงใจในการดำเนินการ กับกรณีท่ีมีความเร่งรีบ ความวุ่นวาย ที่ทำให้เกิดการละเว้นหรือ 
ละเลยบางกิจกรรมนั้นไป โดยการอ้างว่าอาจจะไม่ทันกาลหากทำกิจกรรมเต็มรูปแบบ จึงทำให้ละเลย 
ด้านความปลอดภัยหรือแนวทางการป้องกันการทุจริตไป 

การดำเนินการในเรื่องนี้ ต้องการหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในการสอบทานละการกำกับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอและอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ไม่ใช่เลือกปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง 
ควบคู่กับการข้ีแจง ทำความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติต้องทำงานแบบเสมอต้นเสมอปลายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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และตามระบบการควบคุมภายในที่จัดวางไว้แล้ว 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 

ทุกองค์กรมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ตามพันธกิจ บทบาทที่เปลี่ยนแปลง 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงซีอีโอของกิจการ ก็มักจะต้องการให้โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
หน่วยงานย่อยภายในองค์กรเป็นไปตามที่ต้องการ และในบางกิจการยังเป็นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร 
ตามคนที่มี หรือทำให้องค์กรเหมาะสมกับคนมากกว่าจัดคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร 

ทุกครั้งที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ยุบบางหน่วยงานย่อย โอนย้ายบางหน่วยงาน 
ไปรวมกัน หรือเพ่ิมเติมหน่วยงานย่อยบางหน่วยงานที่ไม่เคยมีมาก่อน ล้วนแต่ทำให้ดุลยภาพของงาน ดุลยภาพ 
ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป 

ความเสี่ยงจากการทุจริตยิ่งเพ่ิมข้ึน หากหลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ไม่ได้มีการ 
ทบทวนและสอบทานกิจกรรม หรือกลไก หรีอระบบการควบคมภายในที่วางเอาไว้เดิมว่า ยังมีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับกิจการภายใตโ้ครงสร้างองค์กรใหม่หรือไม่ 

การดำเนินการที่สำคัญคือ การวาง Checklist ที่ครอบคลุมทุกประเด็นในการทบทวนระบบ 
การควบคุมภายใน เพ่ือให้มีการสอบทานทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว และทำ
การออกคำสั่ง ประกาศเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การมอบอำนาจ การปรับเปลี่ยนการตัดสินใจใหม่ รวมทั้ง
ปรับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความไหวตัวต่อธุรกิจและมีชั้นความลับสูงทุกครั้งที่มีการปรับ
โครงสร้างองค์กร 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔ ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล หรือพบความผิดพลาดของข้อมูล 

อาจจะเป็นกรณีที่ข้อมูลมี ๒ ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ข้อมูลสูญหาย หรือข้อมูลไม่ตรงกับเอกสาร 
หลักฐานก็ได้ในกรณีนี้อาจจะต้องทำการ ceaning ข้อมูลใหม่ หรือสร้าง log file เพ่ือตรวจจับการเข้าไป 
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำขึ้นมาสอบทานได้ เพิ่มระบบการกำกับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านของซอฟท์แวร์หรือข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบไอที 
ให้เพียงพอที่จะกำกับการทุจริต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ความล่าช้าด้านเวลาในการตรวจสอบ 

การที่งานตรวจสอบมีความล่าข้ากว่ากำหนด ทำให้งานการตรวจสอบอาจจะไม่สามารถ 
ครอบคลุมได้ทุกกรณีของการค้นหาเพื่อหามูลเหตุบ่งขี้ถึงการทุจริต กรณีนี้รวมไปถึงการที่กิจการไม่ได้ 
ให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบเพื่อคันหาแนวโน้มหรือการบ่งขี้ด้านการทุจริตด้วย 
ให้เหมาะสม หากแต่ยังต้องพัฒนาทักษะให้กับผู้ตรวจสอบเพ่ือให้สามารถคันหาความเสี่ยงจากการทุจริต 

การที่จะดำเนินการในส่วนนี้ได้ ผู้ตรวจสอบไม่เพียงแต่ต้องบริหารเวลาการตรวจสอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย โดยเฉพาะในส่วนของประเด็นทางการเงินและประเด็นที่เป็นวิกฤ ติ 
ทางธุรกิจ ที่น่าจะมีสถานะความเสี่ยงสูง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 พฤติกรรมการปกป้องตนเอง ต่อต้านการตรวจสอบหรือสอบทาน 
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ประเด็นนี้อาจจะหมายถึงการไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้ข้อมูล ไม่ให้คำอธิบาย หรือไม่โปร่งใส 

ในการชี้แจง ไม่ร่วมในการประชุมข้ีแจง ตำหนิคนอ่ืน กล่าวถ้อยคำที่รุนแรงหากมีการเข้าไปตรวจสอบงาน 
หรือสอบถามประเด็นที่เป็นข้อสงสัย ไม่คบหาสมาคมกับใคร หรือไม่ให้คนอ่ืนไปยุ่งย่ามกับงานที่ทำอยู่ 
แนวทางท่ีทำได้ในกรณีนี้ อาจจะอยู่ที่ฝ่ายบุคลากรเป็นหลัก ในการแสวงหาข้อมูลที่เรียกว่า 
x-file เพ่ือหาข้อบ่งซื้อย่างอ่ืนเพ่ิมเดิม เช่น ปัญหาทางครอบครัว ปัญหาฐานะทางการเงินของครอบครัว 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ กระแสข่าวลือ การชุบซิบในเชิงลบภายในกิจการ การให้เบาะแสข้อมูล 

ประเด็นเหล่านี้อาจจะมีมูลหรือไม่มีมูลก็ได้ แต่ไม่ควรจะมองข้ามหรือทิ้งไปโดยมีกระบวนการ 
กลั่นกรองชั้นหนึ่งก่อน เพ่ือนำเอาส่วนที่น่าจะมีมูลไปบริหารจัดการต่อไป เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ 
ที่จะประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๘ พฤติกรรมการทำงานของผู้ที่ไม่ใช่พนักงานประจำ 

บุคคลในกลุ่มนีอ้าจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากการทุจริต เนื่องจากการดำเนินงานที่อาจจะมี 
ผลประโยซน์ทับซ้อน เช่น ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวซาญ ผู้ที่ว่าจ้างมาชั่วครั้งคราว 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙ การทำงานของนักเทคนิคที่ไม่มีการกำกับหรือควบคุมด้วยสายงาน 

เป็นกลุ่มพนักงานที่ทำงานอย่างเป็นอิสระ สามารถตัดสินใจ และกระทำการเองได้ในทาง 
เทคนิค หรืองานซอฟท์แวร์ที่ไม่มีการกำกับด้วยสายงานตามปกติอีกชั้นหนึ่ง หรือการทำงานที่อยู่นอกเวลา 
ทำการปกติของกิจการ การทำงานในวันหยุดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการวางระบบการรักษาความปลอดภัย 
ในการเข้าออก การกำกับติดตามการทำงานอย่างเพียงพอ 
ตัวบ่งขี้ท่ี ๑0 การทำงานที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การปล่อยให้บุคลากรบางคนเข้าไปทำงานหรือปฏิบัติงานบางอย่าง ทั้งที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
หรือในพ้ืนที่ที่หวงห้าม โดยไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นทางการ อาจจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิด 
ความผิดปกติ โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
สำนักงานสาธรณสุขอำเภอกุสุมาลย ์

 
ภาระงาน/งาน ชื่อแผนบริหารคสามเสี่ยง 

1.มาตรการการใช้รถ กิจกรรมที่ 1 แผนบริหารคสามเสี่ยง 
เพ่ือไห้การดำเนินการเป็นไป ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการพ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมและระเบียบสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษาการ
ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ.๒๕๒๖และ เพื่อให้การใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยว 
ข้อง ป้องกันการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทาง ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับ 
ทุกหน่วยงาน และ จัดทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติ 
๒. ให้มีการจัดทำข้ันตอน (fow charb) 
การปฏิบัติงาน. 
3.ให้มีการรายงานใน สมุดบันที่การใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้
รถยนต์ราชการ 
4.มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึก
เลขไมล์ทุกครั้งที่ มี การ เติมน้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไป
ราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ 
๕ จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง 
๖. จดบันทึกรายงานการ ใช้รถท่ีจัดทำทุกครั้ง ๑ เล่มต่อคัน 
7.ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสเปรย์คำว่า"ใช้ในราชการเท่านั้น"กับรถ
ของทางราชการทุกคัน 

๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ ใน 
วันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ
ส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่ายและเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่ง ที่มี
เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานต้านการ
สาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) 

เพ่ือให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบ
กฎหมายและควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับช้อน 
และการทุจริต 
๑. การจัดทำ flow chart การเบิกค่าตอบ แทนต่างๆเพ่ือ ให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยว ข้อง 
๒. จัดประชุม.โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ.มาตรการการ.
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต.วินัยคุณธรรม จริยธรรม
กฎหมาย 

3. มาตรการการจัดทำโครงการและการ
ฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด 

การจัดประชุมชี้แจงให้มีการดำเนนิการตามระเบียบ 

1.เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ จนท.รฐักระทำผดิวินัยและใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต 

2.เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
สำนักงานสาธรณสุขอำเภอกุสุมาลย ์

 
ภาระงาน/งาน ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 

4.มาตรการการจัดหาพสัดุตามที่กฎหมาย
กำหนด 

1.ประกาศให้เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานทราบ 
เพื่อให้การจัดหาพสัดุใช้ในงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
2.จัดอบรมให้ความรู้ 
พัฒนาองค์ความรู้ด้านพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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