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                                                                                  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

 

การจัดการความเสี่ยง 

เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

(Conflict of Interests : COI) 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  (สช.)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



๒ 
 

 

คํานํา 

 

  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดําเนินจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี

อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ี

โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของพนักงานท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย  นอกจากนี้

ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้ มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชน

ทับซอนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

    

 

 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

 

หนา 

  คํานํา             ๒ 

  สารบัญ             ๓ 

สวนท่ี ๑ บทนํา             ๔ 

  ๑.๑ หลักการและเหตุผล           ๔ 

  ๑.๒ วัตถุประสงค           ๘ 

สวนท่ี ๒ การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน      ๑๑ 

  ๒.๑ เกณฑการจัดการความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน     ๑๑ 
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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ไดกําหนดเปาประสงคหลักในการเพ่ิมระดับของคาดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยสูงกวารอยละ 

๕๐ และเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

(สํานักงาน ป.ป.ท.) ไดนําเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใชในการประเมินการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐทุกมติ 

เพ่ือยกระดับความโปรงใสและการตอตานการทุจริตในองคการเพ่ือสนับสนุนใหคา CPI ของประเทศสูงข้ึน ตลอดจน

สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐทุกมติดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เชน การอบรมความรูดานจริยธรรม การปองกัน

ผลประโยชนทับซอน  (COI) ใหแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน เปนตน 
 

๑.๒ เกณฑการประเมินความโปรงใสการดําเนินของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไดมีการประเมินดานการ

ตอตานการทุจริตในองคกรเก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอน ซ่ึงกําหนดใหมีการประเมินหลักฐานเชิง

ประจักษ โดยใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน เพ่ือกําหนดมาตรการ

สําคัญในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยท่ีเปน

ปญหาสําคัญ ท้ังยังนําไปสูความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนนี้ได   ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สช. ไดจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานและการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือใหพนักงานและภาคีเครือขาย

เกิดการตระหนัก ตื่นรู และปรับฐานความคิดในเรื่องผลประโยชนทับซอนอยางงาย สามารถเขาใจ และหยุดพฤติกรรม

ท่ีเปนเรื่องทับซอน และรวมสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานใหเปนสังคมสุจริต ซ่ึงเปนหนึ่งในคานิยมองคกรหลักของ 

สช. นั่นคือ  I- Integrity & Righteous “ซ่ือตรง เท่ียงธรรม” 

 

  ๑.๓ การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา

ผลประโยชนสวนบุคคล โดยละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใช

ดุลยพินิจในการตัดสินใจของพนักงาน  จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ  ขาดความเปน

อิสระ  ความเปนกลางและความเปนธรรม  จนสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม  ซ่ึงผลประโยชนท่ีสูญเสียไป

อาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน   คุณภาพการใหบริการ  และความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ   

ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม  อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบ

ผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียน
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เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest: COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิด

ของปญหาทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรค

ในการพัฒนาประเทศ อีกดวย  
 

๑.๔ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) มุงเนนการดําเนินงานตามวิสัยทัศนใหเกิดระบบ

สุขภาพของประเทศท่ีพัฒนามาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนพ้ืนฐานทางปญญา โดยยึดม่ันใน

หลักคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ของการบริหารการควบคุมกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

๑๐ ประการ ใหเปนไปตามครรลองธรรม ซ่ึงหมายรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง เชน 

ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก รับผิดชอบตอสังคม คํานึงถึงภาคีเครือขาย

และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เปนไปตามนโยบายรัฐ   ซ่ึงตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ สช.  ไดกําหนดคานิยมหลักของ สช. 

คือ  S- O- C- I- A- L มีความหมายแยกตามตัวอักษร ดังนี้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และไดรณรงคสงเสริมวัฒนธรรมใหองคกรดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและ

สงเสริมจริยธรรมสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และดําเนินการประกาศ

เจตนารมณองคกรธรรมาภิบาล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ อยางตอเนื่อง   

  ๑.๕ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดประกาศนโยบายในการบริหารจัดการความ

เสี่ยงใหผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกรไดถือปฏิบัติ ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ัง

องคกร และเกิดเปนวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (Risk Culture) อันจะสงผลใหการบริหารความ

เสี่ยงถูกปลูกฝงอยูในองคกรอยางยั่งยืน  

นโยบายการบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ี 

 

  S - Strategic & Synergy    “มีกลยุทธ สานพลัง ” 

  O - Operation Teamwork    “ทํางานเปนทีม” 

  C - Civic Mind and communication  “จิตบริการ ส่ือสารสังคม” 

  I - Integrity & Righteous    “ซ่ือตรง เท่ียงธรรม” 

  A - Adeptness    “เช่ียวชาญ มีวิชชา” 

  L - Learning and Adaptation   “พัฒนาไมหยุดนิ่ง” 
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เกิดข้ึน และเพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากข้ึน  นโยบายการบริหารความเสี่ยงในปจจุบัน  

มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑)  ใหดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบตามแนวทาง COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ERM (Enterprise Risk Management) และ

แนวทางอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดโดยหนวยงานท่ีกํากับดูแล สช. เปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร 

  ๒)  ใหกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกร 

  ๓)  ใหมีการติดตามปจจัยท่ีเปนเหตุแหงความเสี่ยง ทบทวน รวมท้ังจัดทํารายงานผลการบริหาร 

ความเสี่ยง อยางสมํ่าเสมอ 

๔) ใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการท่ีดีมาใชในการบริหารความเสี่ยง 

๕) ใหมีการเผยแพรความรูสราง ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกแกผูปฏิบัติงานทุกคนใหตระหนัก 

ถึงความรับผิดชอบท่ีจะตองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยางเครงครัดและตอเนื่อง เปนวัฒนธรรมของ

องคกร 

โครงสรางและสายการรายงานการบริหารความเส่ียงของ สช. 

 

 

 

 

   

 

 

 

๑.๖  สช. ไดกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงไวในคูมือบริหารความเสี่ยง ของ สช.  ไวดังนี้ 

      ๑) องคประกอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

คณะกรรมการบริหาร (คบ.) 

คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบ 
ผูบริหาร 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

คณะทํางานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  

สํานักอํานวยการ (สอ.)  
หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง 

หนวยงานใน สช. 

    ผู้ตรวจสอบภายใน 
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  (๑) วัฒนธรรมองคกร (Culture) องคกรมีวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ระดับ

ขององคกร โดยผูบริหารระดับสูงจะเปนผูกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงและระดับ

ความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได และชี้แจงสิ่งเหลานี้ใหทุกคนในองคกรไดรับทราบเพ่ือจะไดตระหนักถึงความสําคัญของ

การบริหารความเสี่ยง 

(๒) โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Structure) กําหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงท่ี 

เหมาะสม และระบุถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงอยางชัดเจน โดยถือวา การบริหารความ

เส่ียงเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของทุกคนในองคกร ตั้งแตคณะกรรมการบริหาร (คบ.) อนุกรรมการตรวจสอบ  

ผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกระดับ 

(๓) กระบวนการ (Process) กําหนดกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนในการบงชี้ความ 

เสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยง มีปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

โดยมีการปรับปรุงกระบวนการใหมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจอยูเสมอ 

(๔) ปจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) มีปจจัยพ้ืนฐานท่ีดี ซ่ึงประกอบ ดวยบุคลากรท่ีมีทักษะ 

ความสามารถ มีการใหความรูและฝกอบรมผูปฏิบัติงาน คูมือในการปฏิบัติงาน ระบบขอมูลสารสนเทศ ชองทางการ

สื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร กําหนดวิธีการสอบทานคุณภาพ เพ่ือทําใหม่ันใจไดวาองคกรสามารถดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

 ๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

 การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management: ERM) โดยใหบุคลากรใน

องคกรไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังการระบุ

แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุใน

วัตถุประสงคท่ีตองการ ตามกรอบวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร   ท้ังนี้ การบริหารความเสี่ยงขององคกรจะใช

แนวทางของ COSO - ERM Enterprise Risk Management   
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     การบริหารความเส่ียงระดับองคกร (ERM) 

ท่ีมา : Committee  of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) 

 

๓) ประเภทของความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แบงเปน ๔ ดาน คือ 

(๑) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบรรลุ พันธกิจ  

เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร เปนผลกระทบระยะยาวขององคกร ซ่ึงมีปจจัยจากปจจัยภายในองคกร และปจจัย

ภายนอกองคกร  

(๒) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) : เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรในการปฏิบัติงานประจําวัน บุคลากร หรืออาจเกิดจากการดําเนินงานปกติท่ี

องคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยเสี่ยงดานกระบวนการบริหารจัดการ  ดาน

กระบวนการกํากับดูแล ดานระบบการควบคุมภายใน ดานการจัดการองคความรู และปจจัยดานการดําเนินงาน 

(๓) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) : เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารและ 

การควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) ความเสี่ยงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk: C) : เปนความเสี่ยงท่ี 

เก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ 

๔) การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหาร 

ปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี

อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

  ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนท่ีอาจนําไปสูความเสียหาย หรือ เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต

สถานการณท่ีไมแนนอน สงผลกระทบในเชิงลดตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  



๙ 
 

  ความเสี่ยง เปนสิ่งท่ีมองไมเห็นท่ีทุกคนจะตองเผชิญอยูเสมอ ซ่ึงลักษณะธรรมชาติของความเสี่ยงจะ

ฝงตัวแฝงเรนอยูในกิจกรรมตาง ๆ จะกอตัวปรากฏใหเห็นตอเม่ือตองมีการตัดสินใจเกิดข้ึน 

๕) สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง  อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 

(๑) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร  

และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 

การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

(๒)ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของราชการ  การเปลี่ยนแปลงทาง 

เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
 

ซ่ึงในป ๒๕๖๒  สช. ไดดําเนินการนํามาตรฐาน COSO-ERM  2017 มาเปนเกณฑในการวิเคราะห 

เพ่ิมข้ึนตามสภาพแวดลอมและบริบทความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนไป ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

๒. วัตถุประสงค 

  ๒.๑ เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารองคกรใหเกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

  ๒.๒ เพ่ือแสดงความมุงม่ันในบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

  ๒.๓ เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงาน ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยาง

ท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

  ๒.๔ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารงาน แกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ภายนอกและประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

สวนที่ ๒ 

เกณฑการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทบัซอน 
 

 

๒.๑ การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  (Conflicts of Interest)    

หมายถึง  “สถานการณท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจอยูในสภาพสับสน ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

โดยมีแรงจูงใจในการตัดสินใจจากประโยชนสวนตน สงผลใหการใชดุลยพินิจในการตัดสินในของผูนั้นขาดความอิสระ 

ไมเปนกลาง เบี่ยงเบนออกจากหลักการบริหารเพ่ือประโยชนสาธารณะ” 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ กําหนดเรื่อง การขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลด

ระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจาก

กันได 

มาตรา ๑๐๐ 

คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ท่ีหามไมเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการใด ๆ ท่ีหามไมใหเจาหนาท่ีของรัฐ 

ดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

 เจตนารมณมาตรา ๑๐๐ 

 เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ปราศจากความเคลือบ 

แคลงสงสัยในความซ่ือสัตย สุจริตในการบริหารราชการของเจาหนาท่ีของรัฐ และปองกันการทุจริต  อันเกิดมาจาก

เจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนทับซอน หรือเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

 จึงหามเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน 

สวนรวม 

มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึงคูสมรสของเจาหนาท่ีรัฐ โดยใหถือวาการกระทําการ 

ใดๆ ของคูสมรสท่ีฝาฝนมาตรา ๑๐๐ เปนการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐดวย ยังบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงพนจาก

การเปนเจาหนาท่ีของรัฐไมเกิน ๒ ป ซ่ึงใชบังคับกับเจาหนาท่ีรัฐตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

การดําเนินการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

 คูสัญญา/มีสวนไดเสียในสัญญากับหนวยงานท่ีปฏิบัติหรือกํากับ 

 หุนสวน/ผูถือหุนในหางหุนสวนจํากัดบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานท่ีปฏิบัติหรือกํากับ 

 รับสัมปทาน/คงไวซ่ึงสัมปทานในหางหุนสวนจํากัดบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน 

 กรรมการ/ท่ีปรึกษา/ตัวแทน/พนักงาน/ลูกจาง ในธุรกิจเอกชนซ่ึงกํากับฯ 



๑๒ 
 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ๔ ตําแหนง (นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี/ผูบริหารทองถ่ิน/

รองผูบริหารทองถ่ิน) 

ขอยกเวนของมาตรา ๑๐๐ 

        กรณีพนจากการดํารงตําแหนงมาแลวยังไมถึง ๒ ป สามารถเปนผูถือหุนไมเกินรอยละ ๕ จากจํานวน

หุนท้ังหมดท่ีจําหนายในบริษัทมหาชนจํากัด ท้ังนี้ ตองไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ท่ีไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

        กรณีเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ี

หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการคลังเปนท่ีปรึกษา หรือกรรมการภายในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีกระทรวงการคลังถือหุน

หรือรวมทุน 

มาตรา ๑๐๓ 

คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ท่ีหามไมใหเจาหนาท่ีของรัฐ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล  

นอกจากกฎหมายบัญญัติใหรับได เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและ

จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

ใชบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐในทุกตําแหนงบังคับกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีพนจากการเปนเจาหนาท่ีของ 

รัฐมาแลวยังไมถึง ๒ ป 

เจตนารมณมาตรา ๑๐๓ 

เพ่ือไมใหการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐจากบุคคลในโอกาสตาง ๆ มี 

อิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  

จึงไดกําหนดหลักเกณฑในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดไว เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐทุกตําแหนง 

ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอยกเวนของมาตรา ๑๐๓ 

๑. หากเปนการรับตามกฎหมายกําหนดไว อาทิ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาจาง คาเบี้ยเลี้ยง 

เดินทาง คาท่ีพัก คาพาหนะ คาเดินทาง คารับประทานอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 

๒. หากเปนการรับโดยธรรมจรรยา 

หลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีจะรับไดจากบุคคลโดย

ธรรมจรรยา 

๑. รับจากญาติตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามสมควรแกฐานะของผูใหตามสมควรแกเหตุการณ 

๒. รับจากบุคคลอ่ืน (รวมถึงนิติบุคคลท้ังจากในประเทศและตางประเทศ) ท่ีมีราคาหรือมูลคาในการ 

รับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 



๑๓ 
 

๓. รับจากการใหท่ีเปนลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

   การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ี 

เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทําใหเกิดความ

เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต  โดยยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณ

ของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการ

ทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของหนวยงานในครั้งนี้  

ไดนําเอาความเสี่ยงในดานตาง ๆ มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO และตามบริบทการวิเคราะห

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน และสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน

ยับยั้งการทุจริตหรือปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 

  การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ

ในการปฏิบัติงานและผลประโยชนทับซอน โดยการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทําให 

๑) การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของพนักงานเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม 

เพียงพอ 

๒) การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

๓) การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ 

ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ 

ของความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความ

เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน   สช. ไดปรับปรุง

เกณฑการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact: I) ท้ังนี้ เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินครบทุก

ปจจัยเสี่ยง มีความเหมาะสมและเปนมาตรฐานมากข้ึน  โดยในการประเมินระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยง จะ

พิจารณาจากโอกาสเกิด (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact: I) ของความเสี่ยง ซ่ึง สช. ไดกําหนดระดับการพิจารณา

เปน ๕ ระดับ เรียงจากลําดับจากโอกาสเกิดนอยท่ีสุดจนถึงโอกาสมากท่ีสุดและผลกระทบจากนอยท่ีสุดจนถึง

ผลกระทบรุนแรงสูงสุด ดังนี ้
 

 

 



๑๔ 
 

โอกาสเกดิขึ �นน้อยมาก
หรือไม่น่าจะเกดิขึ �น

โอกาสเกดิขึ �นน้อย
หรืออาจเกดิขึ �นได้

โอกาสเกดิขึ �นปานกลาง
หรือเป็นไปได้ที่จะเกดิขึ �น

โอกาสเกดิขึ �นสูง
หรือเป็นไปได้ที่จะเกดิขึ �น

สูง

โอกาสเกดิขึ �นสูงมาก
หรือมีความแน่นอนที่จะ

เกดิขึ �น

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก
ผลกระทบรุนแรงน้อยมาก
หรือมีความสาํคัญน้อย

มาก

ผลกระทบรุนแรงน้อย
หรือมีความสาํคัญน้อย

ผลกระทบรุนแรงปานกลาง
หรือมีความสาํคัญปานกลาง

ผลกระทบรุนแรงสูง
หรือมีความสาํคัญมาก

ผลกระทบรุนแรงสูงมาก
หรือมีความสาํคัญมากท่ีสุด

โอกาสเกิด(Likelihood :  L)

ผลกระทบ(Impact: I)

๑. การกําหนดเกณฑการประเมิน 

เกณฑมาตรฐานระดับโอกาสท่ีเกิดความเส่ียง  

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

๕ สูงมาก โอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 

๔ สูง โอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

๓ ปานกลาง โอกาสเกิดข้ึนบาง 

๒ นอย โอกาสเกิดข้ึนนอย 

๑ นอยมาก โอกาสเกิดข้ึนยาก 
 

เกณฑมาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย 

๕ สูงมาก ลงโทษทางวินัย รายแรง ไลออก 

๔ สูง ลงโทษทางวินัย รายแรง ปลดออก 

๓ ปานกลาง ลงโทษทางวินัย ไมรายแรง ลดเงินเดือน 

๒ นอย ลงโทษทางวินัย ไมรายแรง ตัดเงินเดือน 

๑ นอยมาก ลงโทษทางวินัย รายแรง ภาคทัณฑ 
 

๒. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

ระดับความเส่ียง คือ การแสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ 

ของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) และ

นํามาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยง โดยมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

  

โอกาส 

ท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง 

ระดับความ

รุนแรงของ

ผลกระทบ 

 

คะแนนระดับ

ความเสี่ยง 

 



๑๕ 
 

ผังระดับความเส่ียง (Risk Matrix) 
                          Risk Boundary 
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ระดับที่ยอมรับได้  



๑๖ 
 

ระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง (Impact : I) 

ระดับความเสี่ยง  คาชวงคะแนน สัญลักษณระดับความเสี่ยง  

ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low : L )   =  ๑ – ๓ L 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ( Medium : M )  =  ๔ – ๗ M 

ระดับความเสี่ยงสูง ( High : H )    =  ๘ – ๑๔ H 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ( Extreme : E )    =  ๑๕ – ๒๕ E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

สวนขยาย : 

   ระดับ 

ความเสี่ยง 

  ผลกระทบ      โอกาสท่ีจะเกิด 

     เหตุการณความ 

        เสียหาย 

      ชองใน 

Risk Mapping 

  แทนดวยแถบสี        กลยุทธท่ีตองการ 

       (ตัวอยางเทานั้น) 

    สูงมาก 

(Extreme) 

       E 

  ผลกระทบ 

  สูง – สูงสุด 

 

      โอกาสเกิดข้ึน 

        สูง-สูงมาก 

       ๕ x ๕ 

       ๕ x ๔ 

       ๔ x ๕ 

       ๔ x ๔ 

      แดง ระดั บ ท่ี ไ ม ส ามารถยอมรั บ ไ ด 

จําเปนตองจัดการความเสี่ยงใหอยู

ในระดับท่ียอมรับไดทันที 

     สูง 

  (High) 

     H 

   ผลกระทบ 

ปานกลาง- สูง 

      โอกาสเกิดข้ึน 

     ปานกลาง-มาก 

       ๕ x ๓ 

       ๓ x ๕ 

       ๔ x ๓ 

       ๓ x ๔ 

       ๕ x ๒ 

       ๒ x ๕ 

       สม ระดั บ ท่ี ไ ม ส ามารถยอมรั บ ไ ด 

จําเปนตองจัดการความเสี่ยงใหอยู

ในระดับท่ียอมรับไดตอไป 

ปานกลาง 

(Medium) 

       M 

   ผลกระทบ 

นอย-ปานกลาง 

     โอกาสเกิดข้ึน 

     นอย-ปานกลาง 

       ๕ x ๑ 

       ๑ x ๕ 

       ๔ x ๒ 

       ๒ x ๔ 

       ๔ x ๑ 

       ๑ x ๔ 

       ๓ x ๓ 

       ๓ x ๒ 

       ๒ x ๓ 

       ๒ x ๒ 

     เหลือง ระดั บ ท่ี ไ ม ส ามารถยอมรั บ ไ ด 

จําเปนตองจัดการความเสี่ยงใหอยู

ในระดับท่ียอมรับไดตอไป 

   ตํ่ามาก 

    (Low) 

       L 

   ผลกระทบ 

นอยมาก-นอย 

      โอกาสเกิดข้ึน 

      นอยมาก-นอย 

       ๓ x ๑ 

       ๑ x ๓ 

       ๒ x ๑ 

       ๑ x ๒ 

       ๑ x ๑ 

     เขียว 

 

 

ระดับท่ีสามารถยอมรับได  โดยไม

ตองมี การควบคุม  และไมตอง

จัดการอะไรเพ่ิมเติม 

 

 



๑๘ 
 

เกณฑความสามารถในการยอมรับความเส่ียง 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนนระดับ

ความเสี่ยง 

การแสดงแถบส ี มาตรการกําหนด 

๔ สูงมาก ๑๕-๒๕  จําเปนตองเรงจัดการ มีมาตรการลดและประเมิน

ซํ้า หรือถายโอนความเสี่ยง 

๓ สูง ๘ – ๑๔  จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการ

ลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

๒ ปานกลาง ๔ – ๗  ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมปองกัน

ไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปอยูในระดับท่ียอมรับ

ไมได 

๑ ต่ํา ๑ – ๓  ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพ่ือให

เกิดข้ึน 

 
 

ตัวอยาง   แนวทางการปฏบัิติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ (สช.)   
 

“NO GIFT POLICY” 
 

แนวปฏิบัติขององคกร 

๑. ประกาศนโยบายงดรับ-งดใหของขวัญ เพ่ือใหบุคลากร สช. ทราบ และถือปฏิบัติ 

๒. จัดทําสื่อและดําเนินการสื่อสารใหหนวยงาน/องคกร/ผูมีสวนไดเสีย/รับทราบนโยบาย งดรับ-งดให 

ของขวัญ ใหทุกคนถือปฏิบัติ  

๓. นโยบายการใหหรือรับของขวัญ จะยกเวนในกรณีดังตอไปนี้ 

๓.๑ การใหหรือรับของขวัญในชวงเทศกาลเพ่ือสรางความสัมพันธภาคีเครือขายและหนวยงานภาคี  

โดยของท่ีจะใหหรือรับตองเปนสิ่งของท่ีสื่อสารอัตลักษณองคกรขององคกรผูใหและผูรับ เชน การด ปฏิทิน สมุด

ปากกา สมุดบันทึกเปนตน  

๓.๒ การแสดงความยินดีกับภาคีเครือขาย  ใหสงการดหรือมอบการดพรอมกับชอดอกไมเพ่ือแสดงความ 

ยินดีในนามองคกรโดยไมตองมีสิ่งของอ่ืนๆ  

๓.๓ การจัดของเยี่ยมไขภาคีเครือขาย ใหจัดกระเชาอาหารประเภท ผัก ผลไมสุขภาพ ราคาไมเกิน  

๑,๐๐๐ บาท ในนามองคกร 
 



๑๙ 
 

๒. แนวปฏิบัติของบุคลากร สช. 

๑. บุคลากร สช. ตองแสดงทาทีหรือคําพูดท่ีแสดงเจตนาการไมรับหรือใหของขวัญในทุกกรณี 

๒. บุคลากร สช. ตองระมัดระวังการแสดงทาทีในการปฏิเสธท่ีจะไมทําใหผูใหเสียความรูสึกหรือเสียสัมพันธท่ี

ดีตอภาคีเครือขาย โดยชี้แจงนโยบาย No Gift Policy ใหภาคีเครือขายความเขาใจและเห็นเจตนารมณ

อันแนวแนของ สช. ท่ีจะเปนองคกรธรรมาภิบาล 

๓. หากมีความจําเปนจะตองรับหรือใหสิ่งของเพ่ือรักษาสัมพันธในการทํางานพึงพิจารณาใหครบท้ังสาม

องคประกอบ คือ 

๓.๑ พิจารณาเจตนาของผูรับและผูใหวาของท่ีรับ/ให ไมใชเปนการผูกมัดเพ่ือหวังผลประโยชนท่ีเอ้ือตอ 

องคกรหรือสวนตัวแอบแฝง  

๓.๒ ของท่ีรับและให เปนของท่ีภาคีเครือขายมีอยูแลวไมมีความยุงยากในการจัดหาเพ่ือมอบใหเปนการ 

เฉพาะหรือเปนกรณีพิเศษ เชน ผัก ผลไม หรือผลิตภัณฑ ของชุมชนภาคีเครือขาย 

๓.๓ มูลคาของขวัญท่ีใหรับหรือให มีมูลคาไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

หมายเหตุ.- หากมีความจําเปนตองรับของขวัญท่ีเปนไปตามองคประกอบท้ังสามขางตนแลว         

ใหสมาชิกสื่อสารกับผูใหของไดรับทราบถึงแนวปฏิบัติขององคกร  โดยตองหลีกเลี่ยงการรับของขวัญเปนการเฉพาะ

บุคคล  อยางไรก็ตามของขวัญท่ีรับมานั้นตองนํามารวมเปนของสวนกลางของ สช.เพ่ือบริโภคหรือใชประโยชนตอไป 

ยกเวนผลิตภัณฑชุมชนนั้นไมสามารถเก็บรักษาไวได 

๔. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ตองปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี 

 

**ท้ังนี้แนวปฏิบัตินี้จะมีการพัฒนาตอไปใหดีย่ิงข้ึน ในระยะแรกจะเริ่มจากแนวปฏิบัติพ้ืนฐานท่ีควรจะตองปฏิบัติ

กอนเพ่ือประกาศใชและจะมีรายละเอียดหรือประเด็นปลีกยอยอ่ืนท่ีจะพัฒนาข้ึนเปนระยะตอไป** 

 

- 
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