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ส่วนท่ี ๑ 
ความเป็นมา 

สืบเนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
กําหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง วางระบบการเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในกํากับ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เป็นประจําทุกปีต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา             
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม กําหนดกรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 3 ด้าน ได้แก ่

ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
 พ.ศ. 2558 ) 

ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 
ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 

 และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน             

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานภายใน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล                 
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหน่ึงในการบริหารเพ่ือเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ซ่ึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบายองค์กร ด้วยการส่ังการหรือ
มอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเน่ือง จริงจัง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต  
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ส่วนท่ี 2 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเส่ียงการทุจริต  
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้                 

ดังน้ัน การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน                 
ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมิน                
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการขององค์กรจะไม่มี                 
การทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน               
หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเส่ียง
มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไม่ใช่               
การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

2. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย

การเงิน การคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพม่ันคงและย่ังยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน  
การคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ท้ังเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหน้ีสาธารณะ ดังน้ัน จึงได้กําหนด
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการเงินของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ                 
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงการควบคุมภายใน               
ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และ                 
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้
ทรัพย์สิน หรือการกระทําอันเป็นการทุจริต 

มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐน้ี ได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานสากลของ                 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission :  COSO 2013               
โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนด 
ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทําให้การดําเนินงาน และ                 
การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการกํากับดูแลท่ีดี  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

1. โครงสร้างองค์กร/การกระจายอํานาจ 
2. รูปแบบการทํางานของผู้บริหาร 
3. นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร 
4. ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใส 
5. ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
6. การติดตาม การตรวจสอบปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 1. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินงานสอดคล้อง และเช่ือมโยงกันเพ่ือให้                 
การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ 
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

1. กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานในการดําเนินงานควบคุม
ภายใน 

2. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
3. กําหนดให้มีกระบวนงานแต่ละภารกิจเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด                 

ความเสียหาย หรือการทุจริตในการดําเนินงานด้านต่างๆ 
4. มีมาตรการป้องกันและดูแลทรัพยากรของทางราชการ 
5. สารสนเทศและการส่ือสาร 
6. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
องค์ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)  

3. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
แบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเปน็ ๓ ด้าน ดังน้ี  
1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี  
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
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4. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. การระบุความเสี่ยง 
 2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 7. จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
 8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

กําหนดข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐท่ีเกิดจากการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการ 
เกินกว่าร้อยละ 25 และส่งใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญาเงินยืม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกกําหนดข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงจํานวน 7 ข้ันตอน ใน 9 ข้ันตอน  

เน่ืองจากวิเคราะห์ได้ว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีสถานะความเสี่ยง 
เป็นสีเหลือง ซ่ึงหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแต่มีมาตรการหรือแผนป้องกันท่ีใช้ได้ผลทําให้ความเสี่ยงการทุจริต
ลดลง จึงไม่ได้กําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบริหารความเสี่ยง ( ข้ันตอนท่ี 8) และการรายงานผล                 
การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (ข้ันตอนท่ี 9) แต่ใช้มาตรการเดิมท่ีกรมการแพทย์แผนไทย              
และการแพทย์ทางเลือกถือปฏิบัติอยู่ 
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 ข้ันเตรียมการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ             
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทําการประเมินความเส่ียงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ด้วยการค้นหาและรวบรวม               
ความเสี่ยงจากรายงานการตรวจสอบภายในและข้อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยพบว่า              
มีการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน ซ่ึงอาจเป็น
สาเหตุให้มีการนําเงินราชการไปใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ใช่ภารกิจของทางราชการและอาจส่งผลให้ส่วนราชการ             
ขาดสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนราชการได้ 
 จากข้อมูลรายงานการตรวจสอบภายในสามารถเปรียบเทียบลูกหน้ีเงินยืมทดรองราชการของ                 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ปรากฏดังน้ี 
 จากการตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืมท่ีมีการส่งใช้หน้ีและได้ดําเนินการในระบบ GFMIS แล้ว ระหว่างวันท่ี 
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 จํานวนท้ังสิ้น 149 สัญญา พบว่า มีการส่งใช้หนี้เงินยืมเกินระยะเวลา             
ท่ีกําหนด จํานวน 13 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 8.72 และมีการส่งคืนเงินยืมเกินกว่าร้อยละ 25 จํานวน                 
22 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 14.77 

รายการ สัญญา ส่งคืนเกินร้อยละ 
25 

คิดเป็น 
% 

ส่งคืนเกินกําหนด คิดเป็น % 

ผลการประเมินปี 2560 149 49 32.89 16 10.76 
ผลการประเมิน ปี 
2561 

149 22 14.77 13 8.72 

ลดลง   18.12  2.04 

 ดังน้ัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสี่ยงการทุจริต               
ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐท่ีเกิดจากการส่งคืนใช้หน้ี 
เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และส่งใช้หนี้เงินยืมเกินกําหนดในสัญญาเงินยืม ยังเป็นความเสี่ยงในอัตราที่สูง 
เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดการทุจริตนําเงินยืมของทางราชการไปหมุนเวียนใช้จ่ายส่วนตัว  
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน  
๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี  
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
ช่ือกระบวนงาน/งาน  การส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมเกินกว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญา 
ช่ือหน่วยงาน / กระทรวง  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม  โทรศัพท์ 0 2965 9372 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)         

ในข้ันตอนนี้ โดยนําข้อมูลท่ีได้จากข้ันเตรียมการความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการบริหาร  “กระบวนการส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนด
ในสัญญายืมเงิน” มาระบุความเส่ียงลงในประเภทของความเส่ียงซ่ึงเป็น Known Factor และ Unknown 
Factor 1 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know factor และ Unknown factor) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Know factor Unknown factor 
1 การส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 

และใช้หนี้เงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน 
  

หมายเหตุ :  Know factor  เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมท่ีรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดว่ามี 
โอกาสท่ีจะเกิดซํ้า มีประวัติอยู่แล้ว 

  Unknown factor เป็นความเสี่ยงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความ 
เสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง (Risk Identification) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทําการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง                    

(Risk Identification) โดยการนําเอาโอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต “กระบวนการส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการ เกิน
กว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน” จากตารางท่ี 1 ในช่อง Known Factor                
มาแยกตามสีไฟจราจร เพ่ือแสดงสถานะความเส่ียงการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และ              
ใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน 

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ี

เงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน 
    

หมายเหตุ ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
 สถานะสีเขียว  ความเสี่ยงระดับตํ่า  
 สถานะสีเหลือง  ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ 

ระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม   ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  

หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม  
หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ   

 สถานะสีแดง  ความเ ส่ียงระ ดับสู งมาก  เ ป็นกระบวนงานท่ี เกี่ ยว ข้องกับ
บุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้ จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน               
ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสมํ่าเสมอ 
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ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กําหนดระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

“กระบวนการส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน”       
โดยการนําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูง ท่ีเป็นสีส้ม จากตารางท่ี 2  มาทําการหา
ค่าความเสี่ยงรวม ซ่ึงได้จากระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวังท่ีมีค่า 1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรง                 
ของผลกระทบท่ีมีค่า 1-3  โดยค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์การให้ค่าดังน้ี 

๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานน้ันๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ข้ันตอนน้ันเป็น MUST หมายถึงมีความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีต้องทําการป้องกัน            
ไม่ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็นกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานน้ันๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจําเป็นตํ่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คอื ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่าน้ัน  

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี  
กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพ่ิม Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓  
 - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓  
 - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 

 

ตารางท่ี 3 เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) Scoring ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความจําเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3        2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จําเป็น x รุนแรง 

1 การส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกิน
กว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืม
เกินกําหนดในสัญญายืมเงิน 

3 2 6 

จากนั้นนํามาพิจารณาระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ 3.1 และ
ข้อ 3.2 ดังตารางท่ี 3.1 ถึงตารางท่ี 3.2 

 

 

ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

MUST 
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

ค่าควรเป็น 1 
1 การส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 

25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญา    
ยืมเงิน 

2 - 

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 
1. การส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน 
� ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร 

ภาคีเครือข่าย 
  x 

� ผลกระทบทางการเงินรายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม Financial   x 
� ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/user  x  
� ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  x  
� กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  x  
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment ) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นําค่าความเสี่ยง (ความจําเป็นของการ             

เฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงผลกระทบ) รวมจากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
“กระบวนการส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน” 
ว่าอยู่ในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่ คุณภาพการจัดการสอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ 
กําหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับดังน้ี   

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  

ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 

แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ     
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง 

ระดับตํ่า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการเกิน
กว่าร้อยละ 25 และใช้หนี้เงินยืม
เกินกําหนดในสัญญายืมเงิน 

พอใช้ - - ค่อนข้างสูง 
(2x3=6) 

จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงกระบวนการ “การส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการ            
เกินกว่าร้อยละ 25 และใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญายืมเงิน”  มีความเส่ียงระดับ 6 
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ข้ันตอนที่ 5 แผนบริหารความเส่ียง 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คัดเลือกความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของ             

การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐท่ีเกิดจากการส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกินกว่า 
ร้อยละ 25 และส่งใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญาเงินยืม ท่ีมีค่าความเสี่ยงระดับสูง (6) จากการประเมิน
ควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ตารางท่ี 4 ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง (6)  
ดังตารางท่ี 5 

  
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบรหิารความเส่ียง 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 ประมาณการเงินยืมเกินกว่าความจําเป็น มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ         

และการติดตามทวงถาม 2 นําเงินยืมราชการไปหมุนเวียนใช้จ่ายส่วนตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐที่เกิดจากการส่งคืนใช้หน้ี
เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และส่งใช้หนี้เงินยืมเกินกําหนดในสัญญาเงินยืม โดยจําแนกสถานะ               
ความเส่ียงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหาร              
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ                 
ท่ีเกิดจากการส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และส่งใช้หน้ีเงินยืมเกินกําหนดในสัญญาเงินยืม 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 

ที่ 
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 

โอกาส/ความเส่ียงใน
การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 มาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและ
การติดตามทวงถาม 

นําเงินยืมราชการไปใช้
หมุนเวียนใช้จ่ายส่วนตัว 

   

สถานะสีเขียว  ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
สถานะสีเหลือง  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 

กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
สถานะสีแดง   เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมข้ึน             
  แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 

ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเน่ือง 
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ข้ันตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต              

ในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ท่ีเกิดจากการส่งคืนใช้หน้ี             
เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และส่งใช้หนี้เงินยืมเกินกําหนดในสัญญาเงินยืม จากตารางท่ี 6 ท่ีจําแนก
สถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบบริหาร                
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐท่ีเกิด
จากการส่งคืนใช้หน้ีเงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ 25 และส่งใช้เงินยืมเกินกําหนดในสัญญาเงินยืม ซ่ึงรายงาน
ผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงท่ีวิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเส่ียงเป็นสีเหลือง ซ่ึงหมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน               
แต่มีมาตรการหรือแผนป้องกันท่ีใช้ได้ผลทําให้ความเสี่ยงการทุจริตลดลง จึงไม่ได้กําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติม            
ในระบบบริหารความเสี่ยงแต่ใช้มาตรการเดิมท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกถือปฏิบัติอยู่ 
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