
 
 

1 

รายงานการวิเคราะหความเส่ียงของการดำเนินงานหรือ 

การปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน  

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

หลักการและเหตุผล 

 

ปจจุบันการทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจากดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน

(Corruptions Perceptions Index : CPI) ในชวงที่ผานมา คะแนนของประเทศไทยอยูในระดับต่ำกวา 50

คะแนนมาตลอด โดยในป พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีระดับคะแนน CPI 36 คะแนน โดยอยูในลำดับที่ 104 

จาก 180 ประเทศ สงผลถึงภาพลักษณและความเช่ือมั่นตอตางชาติที่มีตอประเทศไทย และจากยุทธศาสตร

ชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกำหนดเปาประสงคใน

การเพิ่มระดับของคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกวารอยละ 50 และเพื่อให

เปนไปตามเปาหมายดังกลาว สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน 

ป.ป.ช.) ไดนำเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) มาใชในการประเมินการดำเนินงานของสวนราชการ ซึ่งเปนเกณฑ

ประเมินผลทีต่องการใหหนวยงานของรฐัยกระดับใหโปรงใสและตอตานการทุจริตในองคกร โดยการสนับสนุน

ใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการให

ความรูตามคูมือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงาน 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทจุรติคอรรปัชันประเภทหน่ึง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน

สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรม โดยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช

ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

ของสวนรวมและผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไปโดยผลประโยชนที่

เสียไปอาจอยูในรูปแบบของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึง

คุณคาอื่น ๆ  อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมี

ความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทาง

อาญา ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of Interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

การปองกันผลประโยชนทับซอนเปนเรือ่งทีม่ีความสำคัญดังกลาวขางตน ดังน้ัน ในเกณฑการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) จึงไดมีการประเมินในดานการ
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ตอตานการทุจริตในองคกรเกี ่ยวกับการดำเนินงานเรื ่องผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน ใหมีการ

ดำเนินการวิเคราะหความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน เพื ่อกำหนดเปน

มาตรการในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใสและตรวจสอบได  สถาบันพัฒนาการเด็กราช

นครินทร จึงไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในสถาบนั

พัฒนาการเด็กราชนครินทร และกำหนดมาตรการ กลไกหรือแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอนของ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรดวย 

 

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 

2565) ประเด็นปฏิรูปที ่ 2 ดานการปองปราม ไดกำหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 

ดำเนินการ วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจำทุกปและ

รายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิ

บาลในการบริหารงานและสงเสรมิการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้น มิให

เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) หมายถึง ความทับชอนกันระหวางผลประโยชนสวน

ตนกับผลประโยชนสาธารณะที่มผีลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาทีข่องรัฐ ทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของ

รัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประโยชน

สวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจำกัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน

หรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงประโยชนอื่น ๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินที่มีลักษณะอื่น ๆ อาทิการ

แตงต้ังพรรคพวกใหมาดำรงตำแหนงในหนวยงาน หรือตัดสินใจใหญาติพี่นองหรอืพวกพองเขามามีสวนรวมใน

ประโยชนสาธารณะโดยมิชอบ ทำใหสงผลเสียตอสวนรวม 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่ระบบในการบริหารปจจัยและ

การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กำหนดไว และการปฏิบัติ

ตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมายกลยุทธ โครงสราง

องคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ

องคกร 

2) ความเสี่ยงดานการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เชน การ

บริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยง

ที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับข้ันตอน



 
 

3 

การดำเนินการ เปนตน สืบเน่ืองจากการขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุมและการ

จัดทำรายงานเพื่อนำมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 

3) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวของกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือผล 

การปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นเปนความเสี ่ยงเนื ่องจากกระบวนงานภายในขององคกร/

กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององคกร 

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกีย่วของ คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเน่ืองจากความไมชัดเจน ความไม 

ทันสมัยหรอืความไมครอบคลุมกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสญัญา การราง 

สัญญาที่ไมครอบคลมุการดำเนินงาน 

 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ 

1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 

การควบคุมกำกบัดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบงัคับของหนวยงาน เปนตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนทางเทคโนโลยี หรือ 

ภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทัง้ทางเศรษฐกจิและการเมอืง เปนตน 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง 

ที่เปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ หรือโอกาสที่จะทำใหเกิด

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวางผลประโยชน

สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี

สถานการณสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใดกอใหเกิด

หรือนำไปสูการทุจริตมากเทาน้ัน 

 

2. การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการทุจริตในความโปรงใสในการใชจายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

กลุมงานบริหารทั่วไป โดยกลุมภารกิจอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดศึกษาความ

เสี่ยงการทุจริตตามคูมือแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงปญหาและแนวโนม

โอกาสในการเกิดการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ

ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรจาก รายงานผลการตรวจสอบภายในของปงบประมาณ พ.ศ. 2565-

2566  
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พบความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ดังน้ี 

 

3. ตารางท่ี 1 ระบุประเภทความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยง 

 

 

ท่ี 

 

 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียง

การทุจริต * 

สถานะความเส่ียง ** 

 

Know 

Factor 

Unknow 

Factor 

เขียว เหลือง สม แดง 

 

1 กระบวนการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจาง

และการเบกิจายเงินตามระเบียบ 

1.1 การคืนเงินใหแกหลักประกันเสนอ

ราคาใหแกคูสญัญา หรือผูค้ำประกัน อาจ

มีความลาชาไมเปนไปตามเวลาที่กำหนด 

1.2 การยืมครุภัณฑระหวางหนวยงาน 

พบวา ไมมีหลกัฐานการยืมทีเ่ปนลาย

ลักษณอักษร ทำใหสถานที่ใชประจำของ

ครุภัณฑไมเปนไปตามทะเบียน 

1.3 การสงคืนครุภัณฑที่ไมไดใชงาน 

พบวา หนวยงานที่ไดรับการจัดสรร

ครุภัณฑ เมื่อไมมีความจำเปนตองใช

ครุภัณฑไมมีการทำเรื่องสงคืนตามระบบ 

แตมีการสงมอบครุภัณฑใหหนวยงานที่

ตองการใช สงผลใหสถานที่ใชประจำของ

ครุภัณฑไมเปนไปตามทะเบียน 

1.4 การนำครุภัณฑของหนวยงานออก

นอกสถานทีร่าชการ พบวา มีการนำ

ครุภัณฑของหนวยงานออกนอกสถานที่

ปฏิบัติงาน โดยไมมีการขอยืมหรือการขอ

อนุญาตตามระเบียบ 

1.5 การลงบันทึกสถานที่ใชประจำของ

ครุภัณฑในทะเบียน พบวา เจาหนาที่

พัสดุบันทึกสถานที่ใชประจำของครุภัณฑ
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ท่ี 

 

 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเส่ียง

การทุจริต * 

สถานะความเส่ียง ** 

 

Know 

Factor 

Unknow 

Factor 

เขียว เหลือง สม แดง 

 

ผิดพลาด ทำใหเมือ่สุมตรวจครุภัณฑ

สถานที่ใชประจำของครุภัณฑไมตรงตาม

ทะเบียน  

1.6 เลขครุภัณฑหาย พบวา ครุภัณฑที่

สุมตรวจไมพบเลขครุภัณฑ เน่ืองจากเลข

ครุภัณฑหายและไมมีการแจงให

เจาหนาที่พสัดุดำเนินการ 

2 กระบวนการบริหารคลงัยาและเวชภัณฑ

ที่มิใชยา 

2.1 ตรวจสอบยาและเวชภัณฑที่มิใชยา

คงคลัง ไมครบทุกรายการ เน่ืองจากยามี

จำนวนมาก จึงใชวิธีสุมตรวจรอยละ 20 

ของจำนวนรายการทัง้หมด ซึง่มจีำนวน

ครบตามทีส่งตรวจ 

 

 

   

 

  

3 การตรวจนับพสัดุ (สื่อสิงพิมพ/

เทคโนโลยี) 

3.1 มีสื่อบางรายการจำนวนเกินมา ซึ่งไม

ตรงตามบัญชี 

 

 

   

 

  

4 กระบวนการควบคุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.1 อุปกรณมีการใชงานมาเปนเวลานาน 

4.2 มีการบริหารจัดการซอมแซมที่ลาชา

เน่ืองจากจำนวนเจาหนาที ่

4.3 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจใน

การใชคอมพิวเตอร ปญหาเกิดจากการใช

งานดาน internet 

 

 

   

 

  

หมายเหตุ* 

Know Factor เปนความเสี่ยงทางพฤติกรรมที ่รับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวามีโอกาสที่จะเกิดซ้ำมี

ประวัติอยูแลว 
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Unknow Factor เปนความเสี่ยงที่ไมเคยเกิดข้ึนหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณใน

อนาคตวามีโอกาสเกิด 

 

หมายเหตุ ** 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังน้ี 

- สถานะสเีขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

- สถานะสเีหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง ในระหวาง 

ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได 

- สถานะสสีม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนการที่มผีูเกีย่วของหลายคน หนวยงาน ภายในองคกร 

มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรอืไมมีอำนาจเขาควบคุม ขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 

- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนการทีเ่กี่ยวของกบับุคคลภายนอก คนที่ไมรูจกั 

ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิด หรอืสม่ำเสมอ 

 

4. ตารางท่ี 2 ระดับความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน (Risk level 

matrix) และระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร กำหนดระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) โดยนำโอกาส/

ความเสี่ยงการทจุริตที่มสีถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ท่ีเปนสีแดง จากตารางที่ 1 

มาทำการหาคาความเสี่ยงรวมซึ่งไดจาก ระดับความจำเปนของการเฝาระวังท่ีมีคา 1-3 คูณดวยระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1- 3 คา 1-3 โดยมีเกณฑในการใหคา ดังน้ี 
 

ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 

 - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั ้น ๆ แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปน 

MUST หมายถึงมีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทำการปองกันไมไดดำเนินการ

ไมไดคาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ 3 หรือ 2 

 - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ  แสดงวาวากจิกรรม

หรือขั ้นตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี ่ยงการทุจริต คาของ

SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทาน้ัน 
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ที่ ข้ันตอนยอยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิผลประโยชนทบัซอน 

ระดับความ 

จำเปนของ 

การเฝาระวัง 

1 2 3 

ระดับความ 

รุนแรงของ 

ผลกระทบ 

1 2 3 

คาความ

เส่ียงรวม 

= จำเปน X 

รุนแรง 

กิจกรรม

หรือขั้นตอน

หลัก MUST 

3 2 

กิจกรรมหรือ

ขั้นตอนรอง

SHOULD 

1 

1 กระบวนการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจาง

และการเบกิจายเงินตามระเบียบ 
1.1 การคืนเงินใหแกหลักประกันเสนอราคา

ใหแกคูสัญญา หรือผูค้ำประกัน อาจมีความ

ลาชาไมเปนไปตามเวลาที่กำหนด 

3 

 

3 9 3 - 

2 กระบวนการบริหารคลงัยาและเวชภัณฑ

ที่มิใชยา 

3 3 9 3 - 

3 การตรวจนับพสัดุ (สื่อสิงพิมพ/

เทคโนโลยี) 

3 3 9 3 - 

4 กระบวนการควบคุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 2 6 2 - 

 

5. การประเมินควบคมุความเสี่ยง 

5.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผูมสีวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหนวยงาน

กำกับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือขาย 

 X 

 

X 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial  X X 

ผลกระทบตอผูใชบรกิาร กลุมเปาหมาย 

Customer/User 

 X 

 

X 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process X X  

ผลกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & 

Growth 

X 

 

X  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 

 - กจิกรรมหรอืข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวของกบั ผูมสีวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง 

หนวยงานกำกบัดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรอื 3 

 - กจิกรรมหรอืข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวของกบั ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิม่ 
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Financial คาอยูที่ 2 หรอื 3 

 -กจิกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันมผีลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User 

คาอยูที่ 2 หรือ 3 

 - กจิกรรมหรอืข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันมีผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2 

 

5.2 การประเมินการควบคุมความเสีย่ง (Risk-Control Matrix Assessment) 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร นำคาความเสี่ยง (ความจำเปนของการเฝาระวัง X ระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ) รวมจากตารางที่ 2 มาทำการประเมินการควบคุมภายในกระบวนการตาง ๆ วาอยูใน

ระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ไดแก คุณภาพการจัดการ สอดสอง และเฝาระวังในงานปกติ 

กำหนดเกณฑคุณภาพการจัดการ แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับดี จัดการไดทันที ทุกครัง้ทีเ่กิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรบัมอบผลงาน 

องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมรีายจายเพิ่ม 

ระดับพอใช จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ 

ผลงานองคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 

ระดับออน จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิม่เกิดจากรายจาย มีผลกระทบ 

ถึงผูใชบรกิาร/ผูรบัมอบผลงานและยอมรบัไมได ไมมีความเขาใจ 

 

5.3 ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการประเมินการควบคมุความเสี่ยง 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดนำประเด็นระดับความรุนแรงของผลกระทบ (5.1) และการ

ประเมินกอนควบคุมความเสี่ยง (5.2) และนำมาการวิเคราะหการประเมิน การควบคุมความเสี่ยง ดังน้ี 

 

 

กระบวนงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการ 

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทบัซอน 

 

 

 

คุณภาพ

การ 

จัดการ 

 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การทจุริต 

 

คาความ

เส่ียง 

ระดับต่ำ 

 

คาความ

เส่ียง 

ระดับปาน

กลาง 

คาความ

เส่ียง 

ระดับสูง 

 

กระบวนการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจางและการ

เบิกจายเงินตามระเบียบ 

พอใช 

 

- - สูง (9) 

กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ดี - - สูง (9) 

การตรวจนับพสัดุ (สื่อสิงพิมพ/เทคโนโลยี) พอใช - - สูง (9) 

กระบวนการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ พอใช - - สูง (6) 
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6. แผนบริหารความเสี่ยง 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร คัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจ

และตำแหนงหนาที่ในกระบวนการตาง ๆ ที่มีคาความเสี่ยงระดับสูง (6 และ 9) จากการประเมินการควบคุม

ความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ตารางที่ 3 ในชองคาความเสี่ยงระดับสูง (6 และ 9) มา

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

ชื่อแผนบริหารความเสีย่ง ........ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2566...... 

 

ที่ 

 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทจุริต 

 

มาตรการปองกันการทุจริต 

 

1 กระบวนการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจางและ

การเบิกจายเงินตามระเบียบ 

1.1 การคืนเงินใหแกหลักประกันเสนอราคา

ใหแกคูสัญญา หรอืผูค้ำประกัน อาจมีความ

ลาชาไมเปนไปตามเวลาที่กำหนด1.2 การยืม

ครุภัณฑระหวางหนวยงาน พบวา ไมมี

หลักฐานการยืมที่เปนลายลักษณอักษร ทำ

ใหสถานที่ใชประจำของครุภัณฑไมเปนไป

ตามทะเบียน 

1.3 การสงคืนครุภัณฑที่ไมไดใชงาน พบวา 

หนวยงานที่ไดรบัการจัดสรรครุภัณฑ เมื่อไม

มีความจำเปนตองใชครุภัณฑไมมีการทำ

เรื่องสงคืนตามระบบ แตมีการสงมอบ

ครุภัณฑใหหนวยงานที่ตองการใช สงผลให

สถานที่ใชประจำของครุภัณฑไมเปนไปตาม

ทะเบียน 

1.4 การนำครุภัณฑของหนวยงานออกนอก

สถานที่ราชการ พบวา มีการนำครุภัณฑของ

1. จัดสงบุคลากรเขารวมการอบรมเพื ่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานบริหารงานคลัง (ด าน

การเงินบัญชีและพัสดุ) เพื ่อเพิ ่มพูนความรู และ

ทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจ

เอกสารเบิกจาย รวมถึงการบริหารงานดานจัดซื้อ

จ ัดหาพัสดุ ให ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ การ

ทำงานรวมกัน 

2. เพิ ่มการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน 

กำกับติดตามโดยหัวหนากลุมงาน/ฝาย 

3. ผูบรหิารของหนวยงาน เนนย้ำความสำคัญของ

การควบคุมภายใน การควบคุมความเสี ่ยง การ

ปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบที ่เก ี ่ยวข อง โดยสราง

แรงจูงใจสำหรับผู ปฏิบัติหนาที ่ และบทลงโทษ

สำหรับผูที่ละเลยการปฏิบัติหนาที่ 

4. หนวยงานตองเพิ่มกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงจากการที่วัสดุคงคลัง กับบัญชี

คุมวัสดุ เพื่อใหมียอดคงเหลือถูกตองตรงกัน หากมี

ขอผ ิดพลาดจะไดคนหาสาเหตุ เพื ่อแกไขและ
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ที่ 

 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทจุริต 

 

มาตรการปองกันการทุจริต 

 

หนวยงานออกนอกสถานทีป่ฏิบัติงาน โดยไม

มีการขอยืมหรือการขออนุญาตตามระเบียบ 

1.5 การลงบันทึกสถานที่ใชประจำของ

ครุภัณฑในทะเบียน พบวา เจาหนาที่พสัดุ

บันทึกสถานที่ใชประจำของครุภัณฑ

ผิดพลาด ทำใหเมือ่สุมตรวจครุภัณฑสถานที่

ใชประจำของครุภัณฑไมตรงตามทะเบียน  

1.6 เลขครุภัณฑหาย พบวา ครุภัณฑทีสุ่ม

ตรวจไมพบเลขครุภัณฑ เน่ืองจากเลข

ครุภัณฑหายและไมมีการแจงใหเจาหนาที่

พัสดุดำเนินการ 

ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงดังกลาวอีก และในการ

สอบทานตองจัดทำเปนลายลกัษณอักษร เพื่อแสดง

ใหทราบวามีการตรวจสอบจริง 

5. จัดทำแนวทางปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจาง และ

การเบิกจายที่ถูกตองตามระเบียบ 

6. เผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน 

2 กระบวนการบริหารคลงัยาและเวชภัณฑที่

มิใชยา 

2.1 ตรวจสอบยาและเวชภัณฑที ่มิใชยาคง

คลัง ไมครบทุกรายการ เน่ืองจากยามีจำนวน

มาก จึงใชวิธีสุมตรวจรอยละ 20 ของจำนวน

รายการทั ้งหมด ซึ ่งมีจำนวนครบตามที่สง

ตรวจ 

1. มีการจัดเจาหนาที่ในงานหรือกลุมงานอื่น ที่

ไมใชผูเกี่ยวของกบัคลงัยา มาสุมตรวจรายการยา

และเวชภัณฑที่มิใชยาอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยไม

แจงรายการทีจ่ะสุมใหผูเกี่ยวของทราบ หากไม

ครบรบีแจงกับคณะกรรมการควบคุมภายในทันท ี

2. กำชับใหมีการจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑที่มิใช

ยาใหครบทุกรายการ และบันทึกใหเปนปจจบุัน 

เพื่อใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา

ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560  

3. หนวยงานตองเพิ่มกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงจากการที่วัสดุคงคลัง กับบัญชี

คุมวัสดุ เพื่อใหมียอดคงเหลือถูกตองตรงกันหากมี

ขอผ ิดพลาดจะไดคนหาสาเหตุเพื ่อแกไขและ

ปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงดังกลาวอีก และในการ

สอบทานตองจัดทำเปนลายลกัษณอักษร เพื่อแสดง

ใหทราบวามีการตรวจสอบจริง 

4. หนวยงานเพิ่มการสุมตรวจนับยาและเวชภัณฑที่

มิใชยาโดยหัวหนากลุมงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
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ที่ 

 

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทจุริต 

 

มาตรการปองกันการทุจริต 

 

โดยความถ่ีในการสุมตรวจใหพิจารณาตามความ

เหมาะสม และจัดทำเปนลายลักษณอักษรเก็บไว

เปนหลักฐาน โดยระบรุายการทีสุ่มตรวจพรอมลง

ช่ือและวันเดือนปที่ตรวจสอบ 

3 การตรวจนับพสัดุ (สื่อสิงพิมพ/เทคโนโลยี) 

3.1 มีสื่อบางรายการจำนวนเกินมา ซึ่งไม

ตรงตามบัญชี 

 

1. จัดทำบัญชีสื ่อสิ ่งพิมพ เพื ่อใหครบถวนทุก

รายการและมีการบันทึกใหเปนปจจุบัน และ

ถูกตอง 

2. เพิ่มการสุมตรวจนับสื่อสิ่งพิมพ และเทคโนโลยี 

โดยมีหัวหนากลุมงานหรือผู ที ่ไดรับมอบหมาย 

โดยความถ่ึในการพิจารณาตามความเหมาะสม

และจ ัดทำเปนหลักฐานลายอักษรโดยระบุ

รายการ พรอมลงช่ือและวันเดือนปที่ตรวจสอบ 

4 กระบวนการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 อุปกรณมีการใชงานมาเปนเวลานาน 

4.2 มีการบริหารจัดการซอมแซมที่ลาชา

เน่ืองจากจำนวนเจาหนาที ่

4.3 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในการ

ใชคอมพิวเตอร ปญหาเกิดจากการใชงาน

ดาน internet 

1.มีการการทำงานภายใตแผนสำรองหรือระบบ

ทดแทนในสวนท ี ่ เป นระบบงานสำคัญๆ ของ

หนวยงานเปนครั้งคราว หรือตามความเหมาะสม 

2.จ ัดอบรมเจ าหนาที ่ ในการด ูแลร ักษาระบบ

คอมพิวเตอรเบื่องตน 

3.จัดอบรมเรื่องความรูความเขาใจในการใชงาน

สารสนเทศในองคกร 

4. อัปเกรดอุปกรณใหเปนปจจุบัน 

 

 


