
 
 

 รายงานการประชุมการจัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น.  

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
     ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์วรินทร แนบเนียน  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
     ประธานทีมองค์กรแพทย์  
3. นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
4. นางสุกัญญา พัฒนนิติศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

     หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
5. นางสาวสาวิตรี  รัตนาธีราธร  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

     หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  
6. นางสาวไพรินทร์ ปาเส   เภสัชกรรมปฏิบัติการ 

     หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
7. นางสาวเดือนแรม ไลกระโทก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

     หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
8. นางสาวจรินทร์รักษ์ อยู่ทอง  แพทย์แผนไทย 

     หัวหน้าแพทย์แผนไทย 
 9. นางสาวพัชรี รุณพงษ์   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
      หัวหน้างานชันสูตร 
 10. นายยุทธเกียรติ ใจประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  
 11. นางสาวพัชรีญา สู้ณรงค์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูฯ 
ผู้ไม่เข้าประชุม  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวกันยกร เพ็ชรจรูญ  นักวิชาการพัสดุ 
 2. นางสาวจีรนันท์ กอบัวกลาง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 3. นางสาวมนัสนันท์ แสนกล้า  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 4. นายอานุภาพ ตุ้มทอง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
    
 
 

  /ระเบียบวาระท่ี 1...



 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องจากประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ และ พิจารณา 

  4.1 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการ
มีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในโรงพยาบาล จึงจัดประชุมทีมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
9 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1.การระบุความเสี่ยง   
   2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
   4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
   5. แผนการบริหารความเสี่ยง 
   6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
   7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
   8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
   9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.2 การประเมินค่าความเสี่ยงเพ่ือการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 มีประเด็นความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

   1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุญาต 
                     2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
                     3.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรพัยากรภาครัฐ 
  ทั้งนี้ โดยขอที่ประชุมพิจารณาการประเมินค่าความเสี่ยงเพ่ือการจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 

  ตารางระบุความเสี่ยง 

              
            โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

                  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

   know factor 
  ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด 

    Unknow factor 
  ความเสี่ยงท่ีไม่เคยเกิด 

 การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง

  
/ 



 
 

นอกเหนือจากงานของโรงพยาบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 / 

การท าธุรกิจส่วนตัว 
-เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท า
สัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเอง
หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

 / 

การท างานพิเศษ 
-การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจาก
โรงพยาบาลอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ
ที่อยู่เหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 / 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

 / 

 
ขั้นตอนที่ 2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 
  สถานะสีเขียว : เป็นความเสี่ยงระดับต่ า 
                สถานะสีเหลือง:เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
  สถานะสีส้ม:เป็นกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องหลายคน 
หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ 
  สถานะสีแดง : เป็นความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่ าเสมอ 

 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

                  โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง   สีส้ม สีแดง 
การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
นอกเหนือจากงานของโรงพยาบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย
ค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการิเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการ
เบิกกว่าความเป็นจริง 

/    



 
 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
จากองค์กร 

/    

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด
จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

/    

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น 
ปลอมลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน  

/    

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ าใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่
การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

/    

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย /    
-การตั้งใจในการจัดท า TOR ที่มีจุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง และพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค  

/    

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

/    

   
ขั้นตอนที่ 3 ระดับความเสี่ยง 

      ตารางระดับความเสี่ยง 
 
          โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จ าเป็นของ
การระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
รวมจ าเป็น xรุนแรง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจ
ส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรมของ
ตนเองนอกเหนือจากงานของโรงพยาบาลบ่อยครั้ง
ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมี
การิเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความ
เป็นจริง 

3 3 9 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

3 3 9 



 
 

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน  

3 3 9 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ าใจ /เลี้ยงรับรอง 
ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

3 3 9 

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3 3 9 

-การตั้งใจในการจัดท า TOR ที่มีจุดประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องแต่องค์กรเสีย
ประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปค  

2 2 4 

-เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

3 2 6 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 

         โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้น าค่าความเสี่ยงรวม (ความจ าเป็นxความรุนแรง)  จากตารางที่ 3 
มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ
คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ  
จะแบ่งเป็น  3 ระดับ  คือ 

ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรไม่มผีลเสียทางการเงิน 
            ระดับพอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
             ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ       

    ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
              
 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
  คุณภาพการ   
    จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ใน
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน
ของโรงพยาบาลบ่อยครั้งซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่
กลับมีการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ
ท าการเบิกกว่าความเป็นจริง 

    
   พอใช้ 

 
/ 

  



 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้า 

 
    พอใช้ 

 
/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม
ลายมือ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน  

   พอใช้ /   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/
สินน้ าใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การ
เอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

   พอใช้ /   

-กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 

   พอใช้ /   

 
ขั้นตอนที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

                     กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่  4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่
ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 
ที ่       รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ

อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน 
-ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามล าดับค าขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 



 
 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 6   การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
ล าดับ

ที ่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 - จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดี ความชอบ การ
แต่งตั้งโยกย้าย การด าเนินการ
ทางวินัย 

/ 
/ 

  

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการให้กับ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะและค่าท่ีพัก 

    /   

3 - การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามล าดับค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนุมัติ
อนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับ
ค าขอ 

   /   

 
                  เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้ 



 
 

                     สถานะสีเขียว  (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง
ท ากิจกรรมเพ่ิม 
                      สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสียงแต่แก้ไขได้ทันที
ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ
รุนแรงน้อยลงกว่าระดับ 3  
                     สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ): เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3  

ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว 
-น ารถยนต์ของโรงพยาบาลไปใช้ในกิจกรรม
ของตนเองนอกเหนือจากงานของ
โรงพยาบาลบ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่าย
ค่าน้ ามันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกกว่าความ
เป็นจริง 

ก ากับดูแลตรวจสอบไม่ให้
ข้าราชการน าทรัพย์สินนของทาง
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

/   

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

ก ากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเห็นแก่เงินหรือพวก
พ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูล
ใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

/   

-เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน เช่นปลอมลายมือ แก้ไข
ใบส าคัญรับเงิน  

การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็น
ข้าราชการที่ดีท างานที่ไม่ผิด
ระเบียบและมีวินัย 

/   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ าใจ/
เลี้ยงรับรองซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา 

ก ากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม
และให้ตระหนักถึงการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

/   

- เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
 
 

ควบคุมก ากับดูแลการใช้จ่ายชี้แจง
ให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิ
ชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี 

/   

-8- 



 
 

ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 ตารางการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
   ที่  
                       สีเขียว        สีเหลือง           สีแดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติอนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับ
ค าขอ 
 

- - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 
 

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

- - 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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