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คํานํา 
 

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตางๆ 
ที่คนหาตอตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต                 
คือการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ                
และเปนเจตจํานง ของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล             
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวา
มีการดําเนินการขององคกรจะไมมีกี่ทุจริตหรือ ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความ เสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมี
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพ่ิม ภาระงานแตอยางใด  

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จึงเล็งเห็นวาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปน
เครื่องมือหนึ่งในการ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปญหาการทุจริตภายในโรงพยาบาลตามแผนปฏิรูป
ประเทศดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2566- 2570) ประเด็น                 
ดานการปองปราม โดยมุงเนนการ สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวม                          
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 

    หนา  
คํานํา                  ก  
สารบัญ                 ข  
บทท่ี 1 ความเปนมา                                                                                           ๑ 
บทท่ี 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต                ๒ 

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)                                                              ๔ 
การวิเคราะหสถานะความสี่ยง                                                                            ๔ 
เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)                                                         ๕ 
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)                         ๗ 
แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                     ๗ 
การจัดทํารายงานผลการเฝาระวัง                                                                        ๘ 
จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง                                                                      ๑๐ 
การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง                                                               ๑๑  
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง                                           ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
-1- 

 
บทที ่1 

ความเปนมา 
 

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2566- 
2570) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ดานการปองปราม ไดกําหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) 
ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจําทุกป 
และ รายงานผล การปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กําหนด ตามมาตรการหรือแนวทาง 
การปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน                           
การสรางธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ         
เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิด การทุจริตประพฤติ มิชอบได มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน            
การดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ ตอตานการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562                 
ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดําเนินการ เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ                   
ในสวนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนไปในทิศทางเดียวกัน
นําไปสูการกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดกรอบการประเมิน                    
ความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ดาน คือ 

ดานที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ
หนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก                  
ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

ดานที ่2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนง หนาที่  
ดานที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จึงเห็นความจําเปนในการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 
เพื่อใหหนวยงาน มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดําเนินงาน      
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งผูบริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสําคัญและถือเปนนโยบายขององคกร
ดวย การสั่งการหรือมอบหมายให มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อยางตอเนื่องจริงจัง 
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และสนองตอบตอการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด สงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทย 
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บทที ่2 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหโรงพยาบาลมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการ
ปองกันการ ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป  

 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 

กรอบหรือภาระงาน นิยาม 
Corrective แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึนซ้ําอีก 
Detective เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสอง

ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสันทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให
ขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร 

Preventive ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก 
(Know Factor) ทั้งที่รูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการ
ปรับ Work toe ใหม ไมเปดชองวางใหทําการทุจริตเขามาไดอีก 

Forecasting การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาใน
เรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ
ประมาณการลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor) 

 
ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดวย  

1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ  
2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการจัดชื้อ จัดจาง  
3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานภารกิจหลักตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
 

 
 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือคน หาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใชวิธีระดมสมอง เพื่อระความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนซึ่งสามารถ
ระบุ ความเสี่ยงไดดังนี้  

 
ตารางที ่1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแลว) 

Unknown Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 

1 การจัดซื้อจัดจาง   
2 การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลของเจาหนาที่

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
  

3 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม 

  

4 การนําทรัพยสินของทางราชการมาใชในเรื่องสวนตัว   
5 การลงเวลาในการปฏิบัติงาน   
6 การใชรถราชการ   

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๒ ใหนําขอมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ
แต ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยง ในชองสีไฟจราจร  

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
สถานะสีเขียว  ความเสี่ยงระดับต่ํา  
สถานะสีเหลือง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง  

ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  
สถานะสีสม  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงาน 

 ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุม  
ขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ  

สถานะสีแดง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก  
คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยาง  
ใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 
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ตารางที ่๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจาง     
2 การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลของเจาหนาที่โรงพยาบาล

มหาราชนครศรีธรรมราช 
    

3 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/โครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม 

    

4 การนําทรัพยสินของทางราชการมาใชในเรื่องสวนตัว     
5 การลงเวลาในการปฏิบัติงาน     
6 การใชรถราชการ     

 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

ขั้นตอนที่ ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เปนสีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความ
จําเปนของการ เฝาระวัง ที่มีคา ๑-๓ คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา ๑-๓ เชนกัน 
คา ๑-๓ โดยมีเกณฑ ในการใหคา ดังนี้  

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม หรือ 

ขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการ
ปองกัน ไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาอยูในระดับ 2 หรือ 3  

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงวา กิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนคาในการเฝาระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต คาของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทานั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหนวยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที ่2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด 

รายจายเพิ่ม Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 

Customer/User คาอยูที ่2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2 
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ตารางที ่3   SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง  

      (Risk level matrix)) 
 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 
3      2      1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
3      2      1 

คาความเสี่ยง 
รวม 

จําเปน  รุนแรง 
1 การจัดซื้อจัดจาง 2 3 6 
2 การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล

ของเจาหนาที่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 

3 3 9 

3 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
-การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาตาม
แผนงาน/โครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม 

2 2 4 

4 การนําทรัพยสินของทางราชการมา
ใชในเรื่องสวนตัว 

1 2 2 

 
 
ตารางที ่3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

 

ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การจัดซื้อจัดจาง 2  
2 การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลของเจาหนาที่ 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
3  

3 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
-การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาตามแผนงาน/
โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน/ประชุมและ
สัมมนา/กิจกรรม 

2  

4 การนําทรัพยสินของทางราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว 

 1 

 

ตารางที ่3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Balanced Scorecard 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย    
ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial    
ผลกระทบตอผูใชบริหาร กลุมเปาหมาย Customer/User    
ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process    
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth    
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  

ขั้นตอนที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการ
ควบคุม การทุจริตวา มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพ การจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ 
ระดับ ดังนี ้ 

ดี จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี
ผลเสีย ทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม  

พอใช จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 
องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ  

ออน จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มผีลกระทบ ถึง
ผูใชบริการ/ ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  

 

ตารางที ่๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

คุณภาพ 
การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
- ดี ต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 

การนําทรัพยสินของทางราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

    

- พอใช คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางสูง 
การจัดซื้อจัดจาง     
การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
-การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาตาม
แผนงาน/โครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม 

    

- ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 
การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
เจาหนาที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 

    

 

 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๕ ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ สูง คอนขางสูง                
ปานกลาง มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีที่หนวยงานทําการประเมิน           
การควบคุม ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง เลย                
แตพบวา ความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ต่ํา หรือ คอนขางต่ํา ใหทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน
เชิงเฝาระวัง ความเสี่ยง การทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน
หรือการดําเนินงาน ที่อาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมินความเสี่ยง               
การทุจริต เพิ่มเติม)  
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ตารางที ่๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผน การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชน  

ทับซอน ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยง
การทุจริต 

 มาตรการปองกันการทุจริต 

1 การจัดซื้อจัดจาง 
-หัวหนา/เจาหนาที่พัสดุเลือกซื้อ
ของจากรานที่ตนเองติดตอได
สะดวก 

 คูมือ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
สงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจางปงบประมาณ 
2563 ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
-การเบกิคาตอบแทนนอกเวลาตาม
แผนงาน/โครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม 

 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
การจายเงินคาตอบแทน แนบ
ทายขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการจาย
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติการใหกับหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2556 ฉบับที่ 11 พ.ศ.2559 

3 การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 

 ประกาศ ระเบียบโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช วา
ดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2564 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2564 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวัง  

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตาม แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยัน
ผล การปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวัง
ความเสี่ยง การทุจริตตอไป ออกเปน ๓ ส ีไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

 

ที ่
มาตรการปองกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 คูมือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ

สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจางปงบประมาณ 2563 ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

การจัดซื้อจัดจาง 
-หัวหนา/เจาหนาที่พัสดุเลือกซื้อ
ของจากรานที่ตนเองติดตอได
สะดวก 
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ที ่
มาตรการปองกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
2 การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล

ของเจาหนาที่โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช 

การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของเจาหนาที่ขอมูลที่เปนเท็จไม
ผานหัวหนางาน ไมมีผูตรวจสอบ
ขอมูล 

   

3 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจายเงินคาตอบแทน แนบ
ทายขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการจาย
คาตอบแทนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2544 (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2556 

การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
-การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาตาม
แผนงาน/โครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม 

   

4 1. จัดทําคูมือและระเบียบ
ควบคุมการใชงาน และการ
เบิกจายอยางเครงครัด 
2. สรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับ
บุคลากร 

การนําทรัพยสินของทางราชการมา
ใชในเรื่องสวนตัว 
-เจาหนาที่ใชอุปกรณสํานักงาน
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
โทรศัพท ฯลฯ เพื่อทํางานสวนตัว 

   

 
สถานตามส ี นิยาม 

สถานะสีเขียว ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม 
สถานสีเหลือง เกิดกรณีที่อยูในความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงทีตามมาตรการ/

นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยง
การทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓ 

สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริต
ไมลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๗ นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ 
สถานะ ซึ่งในขั้นตอนท่ี ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในขายที่ยังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไร เพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้  

๗.๑ เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
๗.๒ เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
๗.๓ ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  
 

ตารางที ่7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริตและหรือผลประโยชนทับ
ซอน ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 
 

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

การจัดซื้อจัดจาง ประกาศวาดวยแนวทางปฏิบัติงานใน
หนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงาน 

การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
-การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาตาม
แผนงาน/โครงการฝกอบรมศึกษาดุ
งาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม 
การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 

ประกาศวาดวยแนวทางปฏิบัติงานการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนของหนวยงาน 
 
 
ประกาศระเบียบโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช วาดวยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2564 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 

 
7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

การนําทรัพยสินของทางราชการมา
ใชในเรื่องสวนตัว 

ประกาศวาดวยแนวทางมาตรการและ
บทลงโทษสําหรับการนําทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชในเรื่องสวนตัว 

 
 

 
 



 
 

-๑๑- 
 
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ ๘ เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตตามขั้นตอนท่ี ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง  

สีเขียว      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับต่ํา  
สีเหลือง     หมายถึง     ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
สีแดง        หมายถึง     ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 
ตารางที ่8   ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการทุจริต 

      และหรือผลประโยชน ทับซอนของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 

ที ่
 

เขียว เหลือง แดง 
1 จากการวิเคราะหความเสี่ยงการ

ปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการ
ทุจริตและหรือผลประโยชนทับ
ซอนของโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช พบวา มีสถานะ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับ
ซอนไมอยูในขายความเสี่ยง 1 
กระบวนการประกอบดวย 
1. การนําทรัพยสินของทาง
ราชการมาใชในเรื่องสวนตัวโดย
ปรากฏสถานะความเสี่ยงเปนสี
เขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับ
ได แตหนวยงานยังคงเฝาระวังใน
การบริหารความเสี่ยงการ
ปฏิบัติงานอันอาจเกิดจากการ
ทุจริตและหรือผลประโยชนทับ
ซอนอยางตอเนื่อง 
 

จากการวิเคราะหการปฏิบัติงานอัน
อาจเกิดจากการทุจริตและหรือ
ผลประโยชนทับซอนของ
โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช พบวามีสถานะ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
อยูในขายความเสี่ยงแตแกไขได
ทันทวงที 3 กระบวนการ 
1. การจัดซื้อจัดจาง 
2. การเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน 
-การเบิกคาตอบแทนนอกเวลาตาม
แผนงาน/โครงการฝกอบรมศึกษาดุ
งาน/ประชุมและสัมมนา/กิจกรรม 
3.การเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของเจาหนาที่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช โดยปรากฏสถานะ
ความเสี่ยงเปนสีเหลือง ซึ่งหมายถึง
เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได แต
หนวยงานยังตองจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหาร
ความเสี่ยงการปฏิบัติงานอันอาจ
เกิดจากการทุจริตและหรือ
ผลประโยชนทับซอน 

 

 
 



 
 
 

-๑๒- 
 
 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 9 เปนจัดทําแบบรายงานการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตหรือ
สถานะแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ตอผูบริหารของหนวยงาน ทุก 6 เดือน ตามตารางที่ 
9 และสามารถ ปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน ตามตารางที   10 
 
ตารางที ่9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ วันที่
............................................................. 
หนวยงานที่ประเมิน
............................................................................................................................. 
ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการ
ดําเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
  เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

ผลการดําเนินงาน ..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 



 
 
 
 

-๑๓- 
 
ตารางที ่10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป  
                (ทดแทนแผนเดิม) 
หนวยงานที่เสนอขอ
............................................................................................................................ 
วันที่เสนอขอ
....................................................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม   
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
ใหม 

  

ผูรับผิดชอบหลัก   
ผูรับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวของ   
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1………………………………………………………………………………………………

… 
2………………………………………………………………………………………………
… 
3………………………………………………………………………………………………
… 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
ตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2566 
สําหรับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 
ชื่อหนวยงาน : งานนิติการ 
วัน/เดือน/ป :   
หัวขอ :  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Link  ภายนอก : 
หมายเหตุ : 
 
 
 
 
               ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                        ผูพิจารณารับรอง 
                 ปุญณชัยธีร จโนภาส                                            อภิชา โมราศิลป 
             (นายปุญณชัยธีร จโนภาส)                                      (นายอภิชา โมราศิลป) 
                    ตําแหนง นิติกร                                        ตําแหนง หัวหนางานนิติการ 
             วันที ่๑3 มกราคม ๒๕๖6                                  วันที่ ๑3 มกราคม ๒๕๖6 
 
  
                                         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร                                       
                                                   พลอยกนก จุลนวล 
                                             (นางสาวพลอยกนก จุลนวล)                                
                                     ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                    
                                              วันที่ 13 มกราคม ๒๕๖6                                  
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