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สวนท่ี 1 

ความเปนมา 

 

1.ความเปนมา 

1.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ไดกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี

ความม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี

เปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาคภาครัฐท่ีหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน

และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาท

หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีขีด

สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 

รวมท้ังใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือขายตางๆ ชุมชนและประชาชนสอดสอง เฝาระวังใหขอมูลและ

รวมตรวจสอบการดําเนินการของ หนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พรอมท้ังสรางวัฒนธรรม

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึนในสังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให

การปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการ

การทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และสรางจิตสํานึก คานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว

และละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ       

1.2 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-

2564) ไดกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and 

clean Thailand)” มีพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมากิบาลใน 

การบริหารจัดการทุกภาคสวนและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมี

มาตรฐานเทียบเทาสากล โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนี

การรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนท่ียอมรับจากท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศ ซ่ึงประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคม ท่ีไมทนตอการ

ทุจริต มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทนตอการทุจริต” 

สรางวัฒนธรรม ตอตานการทุจริต ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถ

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก เนนการพัฒนากลไกกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง  
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และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริต เสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ 

และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล  

 1.3 ตามคําสั่งคณะรักษาความสบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 

เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริม

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให เกิดการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ  

1.4 แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม กลยุทธท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการมีมาตรการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดําเนินงาน เชน

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในดานตางๆ  

1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยตัวชี้วัดท่ี 

10 การปองกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต ดังนี้  

ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป  

ขอ 037 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

และในเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม ความ

โปรงใสและการทุจริตท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอม

ท่ีเก่ียวของกับการทุจริต นําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตใน

หนวยงานภาครัฐ  

1.6 สํานักงานงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 

ป.ป.ท) ไดวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการตามแผนปฏิรูป

ประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2566) ประเด็น

ปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปรามโดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในดาน 3 ดาน ดังนี้  

ดานท่ี 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

(เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ

สะดวกในการพิจารอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)  

ดานท่ี 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและ

ตําแหนงหนาท่ี  
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ดานท่ี 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ 

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ภาคใตยุทธศาสตรชาติฯ 

นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลนิคมน้ําอูนโดยคณะผูบริหารของ

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนได ตระหนักถึงความสําคัญ และถือเปนนโยบายในเรื่องของการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงเปนวาระของชาติและจังหวัดสกลนครในการท่ีจะกําหนดมาตรการหรือแนว

ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคกร จึงไดดําเนินการจัดวางระบบ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตข้ึน เพ่ือคนหาประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในองคการ

บริหารสวนตําบล และจัดวางมาตรการปองกันในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือมิใหเกิดความเสียหาย

ข้ึนในองคกรได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 

2.1 วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตใน

องคกรได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยม

ในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการ

ดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบ

กับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ี

ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปน

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมี

มาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการ

ทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
 

การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  

   การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมิน

ความเสี่ยงกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลัก

ตามภาระ งานปกติของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของ

ความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรูและยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-

Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนในลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปน

ลักษณะ Post-Decision 
 

2.2 กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

   กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตาม

มาตรฐาน COCO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน 

COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือป 1992 โดยท่ีผานมา มีการ

ออกแนวทางดานการควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ือป 2006 เปนแนวทางดาน

การทํารายงาน ทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small 

Public Companies ครั้งท่ี 2 เม่ือป 2009 เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on  
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Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในป 2013 เปนแนวทางเพ่ิมเติมดานการควบคุม

ภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การ

ปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ท่ีกําหนดใหมีการควบคุมภายในแต

เพ่ิมเติมในสวนอ่ืนๆ ท่ีชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเรื่องการสอดสองในภาพรวมของการ

กํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวา มีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะตอบสนองตอ

ความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  

สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  

หลักการท่ี 1 – องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม  

หลักการท่ี 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล  

หลักการท่ี 3 – คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  

หลักการท่ี 4 – องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  

หลักการท่ี 5 – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบท่ี 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

หลักการท่ี 6 – กําหนดเปาหมายชัดเจน  

หลักการท่ี 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  

หลักการท่ี 8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  

หลักการท่ี 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

หลักการท่ี 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

หลักการท่ี 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม  

หลักการท่ี 12 – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  

หลักการท่ี 13 – องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ  

หลักการท่ี 14 – มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายใน

ดําเนิน ตอไปได  

หลักการท่ี 15 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการ

ควบคุมภายใน  

องคประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring 

Activities)  
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หลักการท่ี 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

หลักการท่ี 14 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน 

ทันเวลาและเหมาะสม  

ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง 

Present & Function (มีอยูจริง และนําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึง

จะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

สําหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 

องคประกอบท่ี 2 หลักการท่ี 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก กรอบหรือภาระ

งานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะ ไมให

เกิดข้ึนอีก            

Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ 

ตองสอดสองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูล

เบาะแส นั้นแกผูบริหาร 

 Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด 

ในสวนท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known 

Factor) ท้ังท่ีรูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปด

ชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก  

 Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม 

ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการ

ลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor) 

2.3) องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

   องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive 

หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพ

การควบคุม กํากับควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผล

สนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

องคประกอบของการทุจริต หรือสามเหล่ียมทุจริต  

(The Fraud Triangle)      
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2.4) ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ี มี

ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)  

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 
2.5) ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน  
1. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ช่ือกระบวนงาน / งาน  
1. กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน  
2. การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว  
3. งานควบคุมงานกอสราง 
 
 
 
 

 



-8- 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Know 
Factor 

Unknown 
Factor 

1 กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน  
- เปนความเส่ียงเน่ืองจากระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานเพิ่มเปนจํานวนมาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดจําไม
ครบถวนและตีความไมถูกตอง 
- หนวยงานผูเบิกจัดทําฏีกาพรอมเอกสารประกอบฏีกาไมถูกตอง
ตามระเบียบ หนังสือส่ังการและไมเขาใจในระบบ กระบวนงาน ผู
ตรวจสอบตองสงคืนเพื่อแกไขมากกวา 1 ครั้ง 

  

2 การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพือ่ประโยชนสวนตัว  
- ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ระเบียบ  
ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การใชรถยนตขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น ระเบียบพัสดุฯ 
เปนตน  
- เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับติดตาม หรือ
ตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการ 

  

3 งานควบคุมงานกอสราง 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมงานกอสรางไมเพียงพอ
ตอปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในหวงเดียวกันและ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายหลายดาน ทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชา 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานวิศกรรม(ผูมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศกรรม เปนผูลงนาม และ
ตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานท่ีมี
อยู จึงทําใหการควบคุมสั่งการไมครอบคลุมท่ัวถึง 
-งบประมาณมีจํากัด 

  

 

Know Factor : ความเส่ียงทั้งปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามโีอกาสสูงที่จะเกิดซ า หรือมีประวัติอยู
แลว 
 Unknown Factor : ปจจัยความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 สถานะสีเขียว   : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
  สถานสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง  
                      ในระหวางปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได  
 สถานะสีสม      : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน  
                       หลายหนวยงานภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม  
                       หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ  
สถานสีแดง       : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก  
                      คนท่ีไมรูจักไมสมารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามได 
                      อยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1 กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน  

- เปนความเส่ียงเน่ืองจากระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเปนจํานวนมาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดจําไมครบถวน
และตีความไมถูกตอง 
- หนวยงานผูเบิกจัดทําฏีกาพรอมเอกสารประกอบฏีกาไมถูกตองตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการและไมเขาใจในระบบ กระบวนงาน ผูตรวจสอบ
ตองสงคืนเพื่อแกไขมากกวา 1 ครั้ง 

    

2 การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว  
- ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอ
กฎหมายไม เพียงพอ เชน ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใช
รถยนตขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน 
- เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับติดตาม หรือตรวจสอบ
ทรัพยสินของทางราชการ 

    

3 งานควบคุมงานกอสราง 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมงานกอสรางไมเพียงพอตอ
ปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในหวงเดียวกันและปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายหลายดาน ทําใหการปฏิบัติงานลาชา 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานวิศกรรม(ผูมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศกรรม เปนผูลงนาม และตรวจสอบโครงการ และ
บุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานท่ีมีอยู จึงทําใหการควบคุมสั่งการไม
ครอบคลุมท่ัวถึง 
-งบประมาณมีจํากัด 
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ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง (หาคาความเส่ียงรวม) (Risk Level Matrix) 

ข้ันตอนท่ี 3 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก ท่ีเปน สีสม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงได
จากระดับความจําเปนของการเฝาระวังท่ีมีคา 1 – 3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 
1 – 3 เชนกัน คา 1 – 3 โดยมีเกณฑในการใหคา ดังนี้ 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลังท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม 

หรือข้ันตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทํา
การปองกันไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาท่ีอยูระดับ 3 หรือ 2  

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงาน
นั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้น เปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความ
เสี่ยง การทุจริตคาของ SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คา
ของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ 1 เทานั้น   

เกณฑการพิจารณาระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
  ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
  ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก  
  ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ  

          3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย

Stakeholders รวมถึง หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน รายได 

ลดรายจายเพ่ิม Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 

Customer/User คาอยูท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2  
เกณฑการพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล ใน

ระดับท่ีรุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล ใน

ระดับไมรุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
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ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ 3 2 1 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ 
จําเปนของ  

การเฝา  
ระวัง  

3 2 1 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 
 3 2 1 

คาความ  
เสี่ยงรวม  
จํานวน  

x  
รุนแรง 

1 กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก
จายเงิน  
- เปนความเส่ียงเน่ืองจากระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพิ่มเปนจํานวนมาก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดจําไมครบถวนและตีความไม
ถูกตอง 
- หนวยงานผูเบิกจัดทําฏีกาพรอมเอกสารประกอบฏีกา
ไมถูกตองตามระเบียบ หนังสือส่ังการและไมเขาใจใน
ระบบ กระบวนงาน ผูตรวจสอบตองสงคืนเพื่อแกไข
มากกวา  
1 ครั้ง 

2 3 6 

2 การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน
สวนตัว  
- ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 
ระ เบี ยบ  ข อกฎหมาย ไม เพี ย งพอ เช น  ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน  
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับติดตาม 
หรือตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการ  

2 3 6 

3 งานควบคุมงานกอสราง 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมงานกอสรางไม
เพียงพอตอปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการใน
หวงเดียวกันและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมายหลายดาน ทําใหการปฏิบัติงานลาชา 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานวิศกรรม(ผูมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศกรรม เปนผูลงนาม 
และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไมเพียงพอกับ
ปริมาณงานท่ีมีอยู จึงทําใหการควบคุมสั่งการไม
ครอบคลุมท่ัวถึง 
-งบประมาณมีจํากัด 

2 3 6 



-12- 
ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือ 
ข้ันตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ 
ข้ันตอนรอง 
SHOULD 

1 กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน  
- เปนความเส่ียงเน่ืองจากระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานเพิ่มเปนจํานวนมาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดจํา
ไมครบถวนและตีความไมถูกตอง 
- หนวยงานผูเบิกจัดทําฏีกาพรอมเอกสารประกอบฏีกาไมถูกตอง
ตามระเบียบ หนังสือส่ังการและไมเขาใจในระบบ กระบวนงาน 
ผูตรวจสอบตองสงคืนเพื่อแกไขมากกวา 1 ครั้ง 

2  

2 การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
 - ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการใช รถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน 
 - เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับติดตาม 
หรือ ตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการ 

2  

3 งานควบคุมงานกอสราง 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมงานกอสรางไมเพียงพอ
ตอปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในหวงเดียวกันและ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายหลายดาน ทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชา 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานวิศกรรม(ผูมี
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศกรรม เปนผูลงนาม และ
ตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานท่ีมี
อยู จึงทําใหการควบคุมสั่งการไมครอบคลุมท่ัวถึง 
-งบประมาณมีจํากัด 

3  
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  1 2 3 
ผูมีสวนไดสวนเสีย stakeholders  
รวมถึง หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลดรายจายเพ่ิม Financial  X X 
ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User X X  
ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth X X  

 
ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ  
  ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยงไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน

องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม  
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับ

มอบ ผลงานองคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ  
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มี

ผลกระทบ ถึง ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความ 

เสี่ยงระดับ 
ตํ่า 

คาความ 
เสี่ยงระดับ 
ปานกลาง 

คาความ 
เสี่ยงระดับ 

สูง 

1 กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติ
เบิกจายเงิน  
- เปนความเส่ียงเน่ืองจากระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพิ่มเปนจํานวนมาก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดจําไมครบถวนและตีความ
ไมถูกตอง 
- หนวยงานผูเบิกจัดทําฏีกาพรอมเอกสารประกอบ
ฏีกาไมถูกตองตามระเบียบ หนังสือส่ังการและไม
เขาใจในระบบ กระบวนงาน ผูตรวจสอบตองสงคืน
เพื่อแกไขมากกวา 1 ครั้ง 

ดี ต่ํา 
คอนขาง 

ต่ํา 
ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

2 การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน สวนตัว  
- ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนต
ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ 
เปนตน  
- เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับ 
ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการ 

ดี ต่ํา 
คอนขาง 

ต่ํา 
ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

3 งานควบคุมงานกอสราง 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมงาน
กอสรางไมเพียงพอตอปริมาณงานรับผิดชอบ 
หลายโครงการในหวงเดียวกันและปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายหลายดาน ทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชา 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานวิศกร
รม(ผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศกรรม 
เปนผูลงนาม และตรวจสอบโครงการ และ
บุคลากรไมเพียงพอกับปริมาณงานท่ีมีอยู จึงทําให
การควบคุมสั่งการไมครอบคลุมท่ัวถึง 
- งบประมาณมีจํากัด 

ดี ต่ํา 
คอนขาง 

ต่ํา 
ปานกลาง 

พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 

ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 
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ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

 เลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตาราง
ท่ี 4 ท่ีอยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกบาง เพ่ือมาจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงการ ทุจริตตามระดับความรุนแรง 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
1 กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติ

เบิกจายเงิน  
- เปนความเส่ียงเน่ืองจากระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพิ่มเปนจํานวนมาก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดจําไมครบถวนและตีความ
ไมถูกตอง 
- หนวยงานผูเบิกจัดทําฏีกาพรอมเอกสารประกอบ
ฏีกาไมถูกตองตามระเบียบ หนังสือส่ังการและไม
เขาใจในระบบ กระบวนงาน ผูตรวจสอบตองสงคืน
เพื่อแกไขมากกวา  
1 ครั้ง  

1. สรางระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเกี่ยวกับ
การศึกษาคนควาความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาถึง
ขอมูลไดงายและรับรูไดรวดเร็ว 
2.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของเพิ่มเติมใหม ผูอํานวยการคลัง จัดใหมี
การประชุมเจาหนาท่ีผูปกิบัติงานเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกัน แนะนํากัน ทําใหเกิดแกนความรู
ท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูปฏิบัติหนาท่ีจัดทํา
ฎีกาของหนวยงานผูเบิก เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและ
สรางความเขาใจรวมกัน เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน 

 การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพื่อ
ประโยชน สวนตัว  
- ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบ ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน 
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาดวยการใชรถยนต
ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น และระเบียบพัสดุ
ฯ เปนตน  
- เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับ
ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการ  

1. สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกร เขาใจ 
ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรใน 
องคกร โดยฝกอบรม และเผยแพรกิจกรรมดาน
การ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสราง
จิตสํานึก  
3. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กํากับดูแล 
ติดตามตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ 
ใหเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด  
4. องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมีความคิด 
แยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัว และ
ผลประโยชน สวนรวม  
5. จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน/ 
มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ/มาตรการ
จัดการ เรื่องรองเรียนการทุจริต 
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ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
3 งานควบคุมงานกอสราง 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมงานกอสราง
ไมเพียงพอตอปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการ
ในหวงเดียวกันและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมายหลายดาน ทําใหการปฏิบัติงานลาชา 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานวิศกรรม
(ผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศกรรม เปนผู
ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม
เพียงพอกับปริมาณงานท่ีมีอยู จึงทําใหการควบคุม
สั่งการไมครอบคลุมท่ัวถึง 
-งบประมาณมีจํากัด  

1. กําชับเจาหนาท่ีผูควบคุมงาน ให
ความสําคัญกับการหนาท่ีควบคุมการกอสราง 
ใหมีการวางแผนดําเนินงานดานความ
รอบคอบ เปนระบบ 
2.จัดหาบุคลากรใหเพียงตอการดําเนินงาน 
3.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผูรับจาง
อยางตอเนื่อง 
3.ขอความอนุเคราะหผูมีความรูดาน
วิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหนวนยงาน
อ่ืนๆ 
4.ใชงบประมาณกับโครงการฯ ท่ีมีความ
จําเปนเรงดวน 

 
ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
  โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 สี ไดแก  

สถานะสีเขียว : ไมเกิด กรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
   สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตาม 
มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ
ความ รุนแรง  3  

สถานะสีแดง : เกิด กรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความรุนแรง 3 
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 ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1 1. จัดทํากระบวนการตรวจสอบฏี

กาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก
จายเงิน  
2. สงเสริมบุคลากรท่ีมีหนาท่ีใน
ตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอน
อนุมัติเบิกจายเงิน เขารับการอบรม
เพ่ือใหเขาใจระเบียบ ขอกฎหมาย 
เรื่องการกระบวนการตรวจสอบฏี
กาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก
จายเงิน และระเบียบ ขอกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ี เก่ียวของอยูเสมอเพ่ือให
การปฏิบัติงาน ถูกตองโปรงใส 
 

กระบวนการตรวจสอบฏีกา
ทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก
จายเงิน  
- เปนความเสี่ยงเนื่องจาก
ระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย
เก่ียวกับการศึกษาคนควา
ความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเขาถึง
ขอมูลไดงายและรับรูได
รวดเร็ว 
-ใหผูปฏิบัติหนาท่ีจัดทําฎีกา
ของหนวยงานผูเบิก เพ่ือใหมี
ความรูเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของและสรางความเขาใจ
รวมกัน เพ่ือปฏิบัติงานให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

   

 3. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหแก บุคลากรในองคกร โดย
ฝกอบรม และ เผยแพรกิจกรรม
ดานการเสริมสราง คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือปลูกจิตสํานึก 
 4.หากพบวามีการกระทําความผิด 
องคกร จะตองดําเนินการทางวินัย 
ละเมิด และ อาญาอยางเครงครัด 
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ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
2 1. สรางความเขาใจใหพนักงานใน

องคกร เขาใจระเบียบ ขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหแก บุคลากรในองคกร โดย
ฝกอบรม และ เผยแพรกิจกรรม
ดานการเสริมสราง คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือปลูกจิตสํานึก  
3. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม 
กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
การใชทรัพยสิน ของทางราชการ
ใหเปนไปตามระเบียบ อยาง
เครงครัด  
4. องคกรควรสงเสริมใหพนักงาน
มี ความคิดแยกแยะเรื่อง
ผลประโยชนสวนตัว และ
ผลประโยชนสวนรวม 

การใชรถยนตสวนกลางของ
ทางราชการ เพ่ือประโยชน
สวนตัว  
- ผูรับผิดชอบในงานยังขาด
ความรู ความ เขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบ ขอกฎหมายไม
เพียงพอ เชน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การใชรถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระเบียบ
พัสดุฯ เปนตน  
- เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาด
การควบคุม การกํากับติดตาม 
หรือตรวจสอบทรัพยสินของ
ทางราชการ 

   

3 1. จัดทําแผนงานควบคุมงาน
กอสราง 
 2. กําหนดแผนอัตรากําลังใหมี
ผูปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ  
3. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม 
กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบให
เปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด  
4. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกบุคลากรในองคกร โดย
ฝกอบรม และ เผยแพรกิจกรรม
ดานการเสริมสราง คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึก  
5. หากพบวามีการกระทําความผิด 
องคกรจะตองดําเนินการทางวินัย 
ละเมิด และ อาญาอยางเครงครัด 

งานควบคุมงานกอสราง 
- เน่ืองจากระเบียบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของใน ควบคุมการ
กอสราง ใหมีการวางแผน
ดําเนินงานดานความรอบคอบ 
เปนระบบ 
 -แผนการปฏิบัติงานของผู
รับจางอยางตอเนื่อง 
-ขอความอนุเคราะหผูมี
ความรูดานวิศวกรรม ลงนาม/
ตรวจสอบจากหนวนยงาน
อ่ืนๆ 
-ใชงบประมาณกับโครงการฯ 
ท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
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ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
   นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 
สถานะ โดย สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในขายท่ียังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรมหรือมาตรการ
อะไรเพ่ิมเติม โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้  

7.1 เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.2 เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือ Yellow)  
7.3 ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 

 ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง  
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
   
 

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
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7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 
ท่ี ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
1 กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก

จายเงิน  
- เปนความเส่ียงเน่ืองจากระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพิ่มเปนจํานวนมาก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดจําไมครบถวนและตีความไม
ถูกตอง 
- หนวยงานผูเบิกจัดทําฏีกาพรอมเอกสารประกอบฏีกา
ไมถูกตองตามระเบียบ หนังสือส่ังการและไมเขาใจใน
ระบบ กระบวนงาน ผูตรวจสอบตองสงคืนเพื่อแกไข
มากกวา 1 ครั้ง 
 

1. สรางระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเกี่ยวกับ
การศึกษาคนควาความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาถึง
ขอมูลไดงายและรับรูไดรวดเร็ว 
2.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของเพิ่มเติมใหม ผูอํานวยการคลัง จัดใหมี
การประชุมเจาหนาท่ีผูปกิบัติงานเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกัน แนะนํากัน ทําใหเกิดแกนความรู
ท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูปฏิบัติหนาท่ีจัดทํา
ฎีกาของหนวยงานผูเบิก เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและ
สรางความเขาใจรวมกัน เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน 

2 การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว  
- ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับ ระเบียบ ขอกฎหมายไมเพียงพอ เชน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชรถยนตของ
องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน  
- เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกํากับ 
ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพยสินของทางราชการ 

1. ควบคุม กํากับ และมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบประจํารถยนตสวนกลาง ไดปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใช 
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 
ระเบียบพัสดุฯ เปนตน  
2. ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายแกผูนํา 
ทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

3 งานควบคุมงานกอสราง 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุมงานกอสราง
ไมเพียงพอตอปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการ
ในหวงเดียวกันและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมายหลายดาน ทําใหการปฏิบัติงานลาชา 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานวิศกรรม(ผู
มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศกรรม เปนผูลง
นาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไมเพียงพอ
กับปริมาณงานท่ีมีอยู จึงทําใหการควบคุมสั่งการไม
ครอบคลุมท่ัวถึง 
-งบประมาณมีจํากัด 

1. กําชับเจาหนาท่ีผูควบคุมงาน ใหความสําคัญ
กับการหนาท่ีควบคุมการกอสราง ใหมีการ
วางแผนดําเนินงานดานความรอบคอบ เปน
ระบบ 
2.จัดหาบุคลากรใหเพียงตอการดําเนินงาน 
3.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผูรับจางอยาง
ตอเนื่อง 
3.ขอความอนุเคราะหผูมีความรูดานวิศวกรรม 
ลงนาม/ตรวจสอบจากหนวยงานอ่ืนๆ 
4.ใชงบประมาณกับโครงการฯ ท่ีมีความจําเปน
เรงดวน 
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ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง  

ข้ันตอนท่ี 8 เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวมวามีผลจากการบริหารความเสี่ยง
การ ทุจริต ตามข้ันตอนท่ี 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สี
เขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ําสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง 
ความเสี่ยง ระดับสูงมากเพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล  
ตาราง 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุก

ประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน  
- - 

2 การใชรถยนตสวนกลางของทาง
ราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

- - 

3 งานควบคุมงานกอสราง - - 
ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  

ข้ันตอนท่ี 9 เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางท่ี 8 ตอผูบริหารของหนวยงาน ซ่ึงหวง
ระยะเวลาของ การรายงานผลของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จะดําเนินการรายงานปละ 1 ครั้ง  
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ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี
.................................................................  

หนวยงานท่ีประเมิน 
................................................................................................................................ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

 ยังไมไดดําเนินการ  

 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง  

 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน  

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
…............................................................................................. 
…............................................................................................ 

ผลการดําเนินงาน …............................................................................................. 
…............................................................................................. 
…............................................................................................. 
…............................................................................................. 
…............................................................................................. 
…............................................................................................. 
…............................................................................................. 
…............................................................................................. 
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ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หนวยงานท่ีเสนอขอ .................................................................................................................................  

วันท่ีเสนอขอ .................................................................................................................................. 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม   

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม  

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองท่ีเก่ียวของ  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ..........................................................................................  

2. ..........................................................................................  

3. .......................................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก  เดิม ใหม 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 
 

ปจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1. กระบวนการตรวจสอบฏีกา
ทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก
จายเงิน  
 

2 3 6 1. สรางระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษา
คนควาความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลไดงายและรับรูได
รวดเร็ว 
2.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม
ใหม ผูอํานวยการคลัง จัดใหมีการประชุมเจาหนาท่ีผูปกิบัติ
งานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน แนะนํากัน ทําใหเกิด
แกนความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูปฏิบัติหนาท่ีจัดทําฎีกาของ
หนวยงานผูเบิก เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและสรางความเขาใจรวมกัน เพื่อ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ม.ค.2566-ก.ย.2566) 

ทุกกลุมงานใน
โรงพยาบาลนิคมน้ํา
อูน 
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ปจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2. การใชรถยนตสวนกลางของ
ทางราชการเพ่ือประโยชนสวน
ตัว 

2 3 6 1. สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกรเขาใจระเบียบ  
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรในองคกร 
โดยฝกอบรม และเผยแพรกิจกรรมดาน การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึก  
3. องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่อง
ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม  
4. จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน/ มาตรการ
ตรวจสอบการใชดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต 

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ม.ค.2566-ก.ย.2566) 

- คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูน 
- กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 
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ปจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

3. งานควบคุมงานกอสราง 
 

2 3 6 1. กําชับเจาหนาท่ีผูควบคุมงาน ใหความสําคัญกับการ
หนาท่ีควบคุมการกอสราง ใหมีการวางแผนดําเนินงานดาน
ความรอบคอบ เปนระบบ 
2.จัดหาบุคลากรใหเพียงตอการดําเนินงาน 
3.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผูรับจางอยางตอเนื่อง 
3.ขอความอนุเคราะหผูมีความรูดานวิศวกรรม ลงนาม/
ตรวจสอบจากหนวนยงานอ่ืนๆ 
4.ใชงบประมาณกับโครงการฯ ท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ม.ค.2566-ก.ย.2566) 

- กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนการดําเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 
 

ปจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1. กระบวนการตรวจสอบฏีกา
ทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก
จายเงิน  
 

2 3 6 1. สรางระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษา
คนควาความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลไดงายและรับรูได
รวดเร็ว 
2.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม
ใหม ผูอํานวยการคลัง จัดใหมีการประชุมเจาหนาท่ีผูปกิบัติ
งานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน แนะนํากัน ทําใหเกิด
แกนความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูปฏิบัติหนาท่ีจัดทําฎีกาของ
หนวยงานผูเบิก เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและสรางความเขาใจรวมกัน เพื่อ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ม.ค.2566-ก.ย.2566) 

ทุกกลุมงานใน
โรงพยาบาลนิคมน้ํา
อูน 
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ปจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2. การใชรถยนตสวนกลางของ
ทางราชการเพ่ือประโยชนสวน
ตัว 

2 3 6 1. สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกรเขาใจระเบียบ  
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรในองคกร 
โดยฝกอบรม และเผยแพรกิจกรรมดาน การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึก  
3. องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่อง
ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม  
4. จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน/ มาตรการ
ตรวจสอบการใชดุลพินิจ/มาตรการ จัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต 

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ม.ค.2566-ก.ย.2566) 

- คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูน 
- กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 
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ปจจัยความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาสและและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

3. งานควบคุมงานกอสราง 
 

2 3 6 1. กําชับเจาหนาท่ีผูควบคุมงาน ใหความสําคัญกับการ
หนาท่ีควบคุมการกอสราง ใหมีการวางแผนดําเนินงานดาน
ความรอบคอบ เปนระบบ 
2.จัดหาบุคลากรใหเพียงตอการดําเนินงาน 
3.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผูรับจางอยางตอเนื่อง 
3.ขอความอนุเคราะหผูมีความรูดานวิศวกรรม ลงนาม/
ตรวจสอบจากหนวนยงานอ่ืนๆ 
4.ใชงบประมาณกับโครงการฯ ท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
 

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ม.ค.2566-ก.ย.2566) 

- กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

 
 
 



 
ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

เรื่อง  นโยบายการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติใหดําเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนจึงไดมีการประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงานของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562ดังนั้น  
   เพ่ือใหโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนดําเนินการไดบรรลุเปาหมายบทบัญญัติของกฎหมายและ
ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรม เห็นควรนําการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชเปนเครื่องมือและกรอบแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานเพ่ือรักษาและ
สรางภาพลักษณท่ีดีของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนจึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในองคกรของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ดังนี้ 
   1. มุงเนนการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนอยูในระดับท่ียอมรับไดไมกระทบ
ตอเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนในภาพรวม ๔ ดาน โดยจัดลําดับความสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 
    ๑.๑ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : 
C) เปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ทําใหตองใชดุลพินิจหรือการตีความรวมท้ังการทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไม
ครอบคลุมการดําเนินงาน จนสงผลตอการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ไมถูกตอง หรือ
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ 
    ๑.๒ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เปนความเสี่ยง/ปญหาท่ีจะสงผล
ตอความสําเร็จตามเปาหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายนายกโรงพยาบาลนิคมน้ํา
อูนหรือเปนการกําหนดกลยุทธหรือปจจัยท่ีจะสงผลทําใหหนวยงานในสังกัดของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนไม
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายนายกโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนได 
    ๑.๓ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เปนความเสี่ยง/ปญหา
อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีท่ีใชบุคลากร ความเพียงพอของขอมูลท่ี
สงผลกระทบทําใหผลการปฏิบัติงาน/การดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนเปนไป
อยางไมมีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล/ 
    ๑.๔ ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Rick : F) เปนความเสี่ยงอันเนื่องจากจาก
กระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนสงผลตอการบริหารงบประมาณและการเงินของโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูน 
 
 



 
 
 
   ๒. ใหหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหนวยงาน 
โดยสงเสริมใหพนักงาน พนักงานจางผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนทุกคนมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใตการกํากับดูแลของคณะทํางานการ
บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
   ๓.  ใหหัวหนาสวนราชการของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนและผูบังคับบัญชา
ตามสายการบังคับบัญชามีหนาท่ีตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนตาม
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงานท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยางตอเนื่อง 
   ๔.  สงเสริมและสรางความตระหนักรูดานความเสี่ยง สามารถประยุกตใชหลักการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือปลูกฝงเปนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใหแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานจาง ผูบริหาร ทุกคนใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายและการเปนองคกรแหงนวัตกรรมของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือนตุลาคม 2565 
     
 

                .......................................................... 
           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

              นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : ....... 1 ธันวาคม 2564.............................................................................................. 

หัวขอ: .......แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2566.................................. 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2566....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       

                   
  

 




	
	                      บันทึกข้อความ

	
	                      บันทึกข้อความ




