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ค าน า 
 

  โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพ่ือก าหนด
มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลศรีธาตุอีกด้วย เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 256๖ 
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1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  โรงพยาบาลศรีธาตุ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4  ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 
   

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดท ารายงาน                        
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไ ม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง
ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท า
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลศรีธาตุ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงพยาบาลศรีธาตุ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ท าให้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
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บทที่ ๒ 

เครื่องมือการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

 โรงพยาบาลศรีธาตุด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยใช้เครื่องมือเป็นขั้นตอนการประเมินความ
เสี่ยง ๙ ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
             ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไป
ด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของ
การด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วยเนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นอาจไม่พบความเสี่ยง หรือ
โอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึง
ว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วน าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน
ประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor  

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขั้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ  Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 หน่วยงานอธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต 
ของกระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ใส่เครื่องหมาย 
√ 

ใส่เครื่องหมาย 
√ 

2    
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ตารางที่ 1 
หน่วยงานอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known 

Factor 
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีอนาคตว่ามีโอกาส

เกิด ให้ใส่เครื่องหมาย √  ในช่อง Unknown Factor  
 

2. ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
            ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ
แต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
              ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
              สถานะสีเขียว         ความเสี่ยงระดับต่ า 
              สถานะสีเหลือง       ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
               สถานะสีส้ม           ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

               สถานะสีแดง         ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกคน
ที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

    ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการสุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      

      

 

ตารางท่ี 2  

น าโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสีจราจร 

สีเขียว      หมายถึง    ความเสี่ยงระดับต่ า 
สีเหลือง    หมายถึง     ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
สีส้ม         หมายถึง    ความเสี่ยงระดับสูง 
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สีแดง        หมายถึง    ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

3. ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
            ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน 
             เกณฑ์ในการให้ค่า 1-3 มีดังนี้ 

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงว่ามีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ที่ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงว่ามีความจ าเป็นต่ าในการดฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
(ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.1 เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยงข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ  ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  
-  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer / User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Intemal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 
2 
(ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level 
matrix))  

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3       2      1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

จ าเป็น X รุนแรง 

  (ใส่ตัวเลขเดียว) (ใส่ตัวเลขเดียว)  



 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการทุจริต ปีงบประมาณ 2566  โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี หน้า 10 
 

 

           น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

ตารางท่ี 3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2  ค่าควรเป็น 1 

ตารางท่ี 3.2   ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

  
x 

 
x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  x x 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User    

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  

 

4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
             ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน
การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 
              ดี             จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
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              พอใช้         จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
                อ่อน          จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจักการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
 

           ตารางที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ท าการประเมิน (ดี / 
พอใช้ / อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม
ความรุนแรงของความเสี่ยง 

5. ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
             ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-
Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปาน
กลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง 
              (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท า
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือก
ภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตน ามา
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม)  

ตารางท่ี 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

   ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง............................................................................................................................ .... 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
(ควบคุมความเสี่ยงการุจริต) 
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             ตารางที่ 5  พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามล าดับความ
รุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

6. ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวัง 
             ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแบบแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการ
ยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
 
ตารางท่ี 6  ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการ 
ป้องกันการทุจริต 

โอกาส / 
 ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

      
      

 
  ตารางท่ี 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ใน
สถานะความเสี่ยงระดับใน เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 

สีแดง เกินกว่าการยอมรับ 

สีเหลือง เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 

สีเขียว ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

สถานะตามสี นิยามตามสถานะสี 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 

สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่องที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง < 3  

สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม
เพ่ิมข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง < 3 
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7. ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  

             ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 
3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) 
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

  ตารางท่ี 7    ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

                       7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

                        7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

 

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
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8. ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจ าท ารายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ 
ติดตามประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง 

 
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

 

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
 เขียว เหลือง แดง 
    
    

 
9. ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 9 นี้เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาส 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการทุจริต ปีงบประมาณ 2566  โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี หน้า 15 
 

 

บทที่ 3 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตท าการระบุความเสี่ยงที่มีอยู่และมีอากาสเกิดขึ้น ดังตารางที่ ๑ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง 
ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ  Unknown Factor)  

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 ขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ √  

2 ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับก่อนเวลาราชการ) (นอนในเวลาราชการ) √  

๓ โอนเงินผิดบัญชี √  

4 ลงบัญชีผิดประเภท √  

5 เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อในหลักฐานการรับเงิน พ.ต.ส/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย √  

6 การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด √  

7 น าวัสดุของหน่วยงานราชการไปใช้ส่วนตัว √  

8 การก าหนด TOR  การจัดซื้อ วชย. ไม่ครบทุกการจัดซื้อ √  

9 รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจากส่งต่อผู้ป่วย √  

 
 จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อท าการระบุความเสี่ยง เสร็จสิ้นจึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะด้านการทุจริตของ
โรงพยาบาลศรีธาตุ อันอาจจะเกิดจากการทุจริต ตามรายสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องไฟจราจร  
ดังตารางที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
            ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ
แต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
              ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
              สถานะสีเขียว         ความเสี่ยงระดับต่ า 
              สถานะสีเหลือง       ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
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               สถานะสีส้ม           ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

               สถานะสีแดง         ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกคน
ที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการสุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 ขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 √   

2 ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับก่อนเวลาราชการ) (นอน
ในเวลาราชการ) 

 √   

๓ โอนเงินผิดบัญชี  √   

4 ลงบัญชีผิดประเภท  √   

5 เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อในหลักฐานการรับเงิน พ.ต.ส/
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

  √  

6 การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด √    

7 น าวัสดุของหน่วยงานราชการไปใช้ส่วนตัว   √  

8 การก าหนด TOR  การจัดซื้อ วชย. ไม่ครบทุกการ
จัดซื้อ 

  √  

9 รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจากส่งต่อ
ผู้ป่วย 

   √ 

 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

            ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง
มาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้า
ระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1-3 เช่นกัน 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง                  
(Risk level matrix))  

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3       2      1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 
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ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3       2      1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1 ขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของ
ทางราชการ 

2 2 4 

2 ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับก่อนเวลา
ราชการ) (นอนในเวลาราชการ) 

2 2 4 

๓ โอนเงินผิดบัญชี 2 2 4 

4 ลงบัญชีผิดประเภท 2 2 4 

5 เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อในหลักฐานการรับเงิน 
พ.ต.ส/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

3 2 6 

6 การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

2 1 2 

7 น าวัสดุของหน่วยงานราชการไปใช้ส่วนตัว 2 3 6 

8 การก าหนด TOR  การจัดซื้อ วชย. ไม่ครบ
ทุกการจัดซื้อ 

3 2 6 

9 รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจาก
ส่งต่อผู้ป่วย 

3 3 9 

 
 จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม ข้อ 3.1 
และข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 3.1  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2  ค่าควรเป็น 1 

1 ขาดราชการโดยไม่มีการลาตาม
ระเบียบของทางราชการ 

2  

2 ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับก่อนเวลา
ราชการ) (นอนในเวลาราชการ) 

2  
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ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๓ โอนเงินผิดบัญชี 2  

4 ลงบัญชีผิดประเภท 2  

5 เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อในหลักฐานการรับ
เงิน พ.ต.ส/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

3  

6 การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

2  

7 น าวัสดุของหน่วยงานราชการไปใช้
ส่วนตัว 

2  

8 การก าหนด TOR  การจัดซื้อ วชย. 
ไม่ครบทุกการจัดซื้อ 

3  

9 รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่าง
กลับจากส่งต่อผู้ป่วย 

3  

 

ตารางท่ี 3.2   ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของทางราชการ x x  

ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับก่อนเวลาราชการ) (นอนในเวลาราชการ)  x x 

โอนเงินผิดบัญชี  x x 

ลงบัญชีผิดประเภท x x  

เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อในหลักฐานการรับเงิน พ.ต.ส/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  x x 

การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด x x  

น าวัสดุของหน่วยงานราชการไปใช้ส่วนตัว  x x 
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โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
การก าหนด TOR  การจัดซื้อ วชย. ไม่ครบทุกการจัดซื้อ x x  

รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจากส่งต่อผู้ป่วย  x x 

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

             ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน
การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 
              ดี             จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
              พอใช้         จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
                อ่อน          จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจักการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

ขาดราชการโดยไม่มีการลาตาม
ระเบียบของทางราชการ 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า   

ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับก่อน
เวลาราชการ) (นอนในเวลา
ราชการ) 

พอใช้  ปานกลาง  

โอนเงินผิดบัญชี ดี ต่ า   
ลงบัญชีผิดประเภท ดี ต่ า   
เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อในหลักฐานการ
รับเงิน พ.ต.ส/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

อ่อน  ค่อนข้างสูง  

การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ดี  ค่อนข้างต่ า  

น าวัสดุของหน่วยงานราชการไปใช้
ส่วนตัว 

อ่อน   สูง 
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โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจักการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

การก าหนด TOR  การจัดซื้อ วชย. 
ไม่ครบทุกการจัดซื้อ 

ดี ต่ า   

รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่าง
กลับจากส่งต่อผู้ป่วย 

ดี  ค่อนข้างต่ า  

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

             ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-
Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปาน
กลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง 

              (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน
หรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตน ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม  

จากตารางที่ ๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงพยาบาลศรีธาตุ มีค่าความเสี่ยงระดับต่ า 

        ตารางท่ี 5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 น าการประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงพยาบาลศรีธาตุ มีค่าระดับความเสี่ยงต่ า มาจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงพยาบาลศรีธาตุ ดังนี้ 
   ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลศรีธาตุ 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
(ควบคุมความเสี่ยงการุจริต) 

1 ขาดราชการโดยไม่มีการลาตามระเบียบของ
ทางราชการ 

มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ให้
ตระหนักสร้างจิตส านึกและเข้าใจในกฏระเบียบ  

2 ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับก่อนเวลาราชการ) 
(นอนในเวลาราชการ) 

มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ให้
ตระหนักสร้างจิตส านึกและเข้าใจในกฏระเบียบ 

๓ โอนเงินผิดบัญชี แจ้งผู้รับผิดชอบในการโอนเงิน ให้ตรวจสอบ
ก่อนโอนเงินทุกครั้ง 

4 ลงบัญชีผิดประเภท ก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบก่อนส่งเอกสารให้
งานการเงิน 

5 เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อในหลักฐานการรับเงิน 
พ.ต.ส/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

จัดท านโยบายมาตรการทของโรงพยาบาลให้
ทราบถึงผลกระทบถ้าหากไม่มาลงลายมือชื่อ 
โดยให้หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานก ากับติดตาม 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการทุจริต ปีงบประมาณ 2566  โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี หน้า 21 
 

ที ่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
(ควบคุมความเสี่ยงการุจริต) 

6 การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ให้
ตระหนักสร้างจิตส านึกและเข้าใจในกฏระเบียบ 

7 น าวัสดุของหน่วยงานราชการไปใช้ส่วนตัว จัดท าทะเบียนคุมพัสดุแต่ละหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน  

8 การก าหนด TOR  การจัดซื้อ วชย. ไม่ครบทุก
การจัดซื้อ 

ประชุมทบทวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินตาม
ระเบียบพัสดุ 

9 รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างกลับจากส่ง
ต่อผู้ป่วย 

ประชุมพนักงานขับรถยนต์ทุกเดือน ให้ตระหนัก
ถึงความปลอดภัย  
1.พนักงานขับรถยนต์มีความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจขณะปฏิบัติงานไม่ดื่มสุรา/
พักผ่อนเพียงพอ/ไม่มีสภาวะเจ็บป่วย 
2.พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 
3.พนักงานขับรถและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัด
นิรภัย 
 

 
 จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงพยาบาลศรีธาตุโดยแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง
ความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพ่ือติดตามเฝ้าระวังและประเมินบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 

สีแดง เกินกว่าการยอมรับ 

สีเหลือง เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 

สีเขียว ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

สถานะตามสี นิยามตามสถานะสี 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 

สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่องที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง < 3  
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สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม
เพ่ิมข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง < 3 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวัง 

             ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแบบ
แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

ตารางท่ี 6  ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ที ่ มาตรการ 

ป้องกันการทุจริต 
โอกาส / 

 ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่

ภายในองค์กร ให้ตระหนัก
สร้างจิตส านึกและเข้าใจใน
กฏระเบียบ  

ขาดราชการโดยไม่มีการลา
ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 √  

2 มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร ให้ตระหนัก
สร้างจิตส านึกและเข้าใจใน
กฏระเบียบ 

ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับ
ก่อนเวลาราชการ) (นอนใน
เวลาราชการ) 

 √  

๓ แจ้งผู้รับผิดชอบในการโอน
เงิน ให้ตรวจสอบก่อนโอน
เงินทุกครั้ง 

โอนเงินผิดบัญชี √   

4 ก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบก่อนส่งเอกสารให้
งานการเงิน 

ลงบัญชีผิดประเภท √   

5 จัดท านโยบายมาตรการท
ของโรงพยาบาลให้ทราบถึง
ผลกระทบถ้าหากไม่มาลง
ลายมือชื่อ โดยให้หัวหน้า
ฝ่ายหัวหน้างานก ากับ
ติดตาม 

เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อใน
หลักฐานการรับเงิน พ.ต.ส/
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

 √  

6 มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร ให้ตระหนัก
สร้างจิตส านึกและเข้าใจใน
กฏระเบียบ 

การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 √  

7 จัดท าทะเบียนคุมพัสดุแต่ละ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  

น าวัสดุของหน่วยงาน
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

 √  
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ที ่ มาตรการ 
ป้องกันการทุจริต 

โอกาส / 
 ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

8 ประชุมทบทวนผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ด าเนินตามระเบียบพัสดุ 

การก าหนด TOR  การ
จัดซื้อ วชย. ไม่ครบทุกการ
จัดซื้อ 

√   

9 ประชุมพนักงานขับรถยนต์
ทุกเดือน ให้ตระหนักถึง
ความปลอดภัย  
1.พนักงานขับรถยนต์มี
ความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจขณะ
ปฏิบัติงานไม่ดื่มสุรา/
พักผ่อนเพียงพอ/ไม่มี
สภาวะเจ็บป่วย 
2.พนักงานขับรถต้องปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 
3.พนักงานขับรถและ
ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัด
นิรภัย 
 

รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ 
ระหว่างกลับจากส่งต่อผู้ป่วย 

√   

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  

             ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 
3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

1.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) 
1.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
1.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการทุจริตดรงพยาบาลศรีธาตุจากตารางที่ ๖ ที่จ าแนก
สถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงพยาบาลศรีธาตุ 
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ตารางท่ี 7    ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

                       7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 

 

                        7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

ขาดราชการโดยไม่มีการ
ลาตามระเบียบของทาง
ราชการ 

มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ให้ตระหนักสร้าง
จิตส านึกและเข้าใจในกฏระเบียบ 

ละเลยหน้าที่ (มาสายกลับ
ก่อนเวลาราชการ) (นอน
ในเวลาราชการ) 

มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ให้ตระหนักสร้าง
จิตส านึกและเข้าใจในกฏระเบียบ 

เจ้าหน้าที่ไม่ลงชื่อใน
หลักฐานการรับเงิน 
พ.ต.ส/เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

มอบหมายหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานให้ก ากับตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกเดือน 

การส่งใช้เงินยืมไม่ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มอบหมายหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานให้ก ากับตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกเดือน 

น าวัสดุของหน่วยงาน
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

รณรงค์สร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต มีมาตรการป้องกัน
โดยมอบหมายหัวหน้างานตรวจสอบก ากับดูแล 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการทุจริต ปีงบประมาณ 2566  โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี หน้า 25 
 

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

โอนเงินผิดบัญชี มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ อย่างใกล้ชิด และวางระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ลงบัญชีผิดประเภท มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ อย่างใกล้ชิด และวางระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

การก าหนด TOR  การ
จัดซื้อ วชย. ไม่ครบทุกการ
จัดซื้อ 

มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ อย่างใกล้ชิด และวางระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

รถพยาบาล เกิดอุบัติเหตุ 
ระหว่างกลับจากส่งต่อ
ผู้ป่วย 

ก าหนดมาตรการ เน้นเรื่องความปลอดภัย ดังนี้ 
1.การจัดอัตราก าลังทั้งในเวลาและนอกเวลา 
2.ความพร้อมของพนักงานขับรถยนต์เช่นการพักผ่อน /การ
เป่าแอลกอฮอล์ ก่อนปฏิบัติหน้าที่/และการแต่งกาย เป็นต้น 
3.การบ ารุงรักษายานพาหนะและเปลี่ยนอะไหล่ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
4.ปฏิบัติตามกฎจราจร และหนังสือสั่งการกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
5. .ติดตั้งระบบติดตาม GPRS ในรถพยาบาลทุกคัน 
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถทุกคัน 
7. พนักงานขับรถยนต์ต้องผ่านการอบรมการขับรถพยาบาล 
ซึ่งจัดโดยหน่วยการแพทย์ ฉุกเฉิน สสจ.นม ร่วมกับเอกชน 
พร้อมการอบรมฟ้ืนฟู เป็นประจ า 
8. รถพยาบาลได้รับการรับรองรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
9. ท าประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมายที่ก าหนด 
10. รถพยาบาลทุกคันท าประกันภัยชั้น 1 
11.ท าประกันภัยส าหรับพนักงานขับรถยนต์ทุกคัน 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจ าท ารายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามข้ันตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม
ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง 
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สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

 
ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 
ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
 เขียว เหลือง แดง 
๑ ท ากรอบแนวทาง มาตรการ กลไก

การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ภายในสังกัดโรงพยาบาลศรีธาตุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566   

๑. พัฒนาและวางระบบ
ควบคุมของโรงพยาบาล
ศรีธาตุ ให้มีประสทิธิภาพ 

- 

๒ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการทุจริต 

๒. ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน 

 

 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 9 นี้เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จากตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาส 4  
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