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                                                    คำนำ 
 

                      เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุก
คน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร
อื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจำ  

                       โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที ่มีบทบาทในการขับเคลื ่อนหน่วยงานภาครัฐให้
บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่
กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้ดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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รายยงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 
ของโรงพยาบาลอู่ทอง  

 
1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

จากมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร
ได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้
ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบ
กับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2.การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
   การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระ งานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี ่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นใน
ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
 

3 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COCO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติม
อีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื ่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงาน ทางการเงิน Internal Control over 
Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้านการ
กำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้าน
การควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การ 
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ปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ทีก่ำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วน
อ่ืนๆ ที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การ  
ควบคุมภายในจึงถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้า
ระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  
หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 – กำหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภา 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  

หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนิน ต่อไปได้  
หลักการที่ 15 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ทันเวลาและ 

          เหมาะสม  
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present &  

Function (มีอยู่จริง และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
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สำหรับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 
8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก  

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
➢Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะ ไม่ให้เกิดขึน้อีก            
➢Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง 

ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแส นั้นแก่ผู้บริหาร  
➢ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่ 

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าทำไปมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก  

➢ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าใน 
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 
 

4 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
   องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน 
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต  
(The Fraud Triangle)      
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
  ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์กา ร
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้องคำนึง  ถึงความเสี่ยงใน
ภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการงานการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได ้
อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว 
นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 
Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 

คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 
 

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

 
 

1 • การระบุความเสี่ยง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

8 • การจัดท าการรายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ ระเบียบ  
ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถ
รับรองฯ และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

  

2 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

- การจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

  

3 การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ   
 

Know Factor : ความเส่ียงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมากอ่น คาดหมายได้ว่ามโีอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรอืมีประวัติอยู่แล้ว 
 Unknown Factor : ปัจจัยความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤตกิรรม ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 สถานะสีเขียว   : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
  สถานสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  
                      ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม      : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  
                       หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม  
                       หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สถานสีแดง       : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
                      คนที่ไม่รู้จักไม่สมารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ 
                      อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 



   

6 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ ระเบียบ  
ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองฯ และ 
ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

    

2 ความเสีย่งการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
การจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์และการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

    

3 การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ     
 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) (Risk Level Matrix) 

ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมี
เกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลังที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอน

นั้น  
เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ 
ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า 
 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตค่าของ 
SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 
เท่านั้น   

เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
  ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  

          3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
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- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง  
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ ลดรายจ่าย 
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 เกณฑ์การพิจารณาระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ  
   ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับที่
รุนแรง  

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ 3 2 1 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ 

จำเป็นของ  
การเฝ้า  
ระวัง  

3 2 1 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 
 3 2 1 

ค่าความ  
เสี่ยงรวม  
จำนวน  

x  
รุนแรง 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว  
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองฯ 
และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
- เจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ
ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

2 2 4 

2 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
การจัดซื ้อ จัดหาและการส่งเสร ิมการขายยาและ
เวชภัณฑ์และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

2 2 4 

3 การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ 2 1 1 
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ 
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ ระเบียบ  
ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถ
รับรองฯ และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

2  

2 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
การจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์และการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

2  

3 การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ 1  
 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholders  
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User X X  
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X X  

 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ  
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มี 

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน 

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึง 



   

9 
 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความ 

เสี่ยงระดับ 
ต่ำ 

ค่าความ 
เสี่ยงระดับ 
ปานกลาง 

ค่าความ 
เสี่ยงระดับ 

สูง 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ  
ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อม
บำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองฯ และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ
ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ดี ต่ำ 
ค่อนข้าง 

ต่ำ 
ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

2 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและการ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
การจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์และ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 

ดี ต่ำ 
ค่อนข้าง 

ต่ำ 
ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
3 การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ 

ดี ต่ำ 
ค่อนข้าง 

ต่ำ 
ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4  

ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกบาง เพื่อมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตตาม
ระดับความรุนแรง 
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ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงพยาบาลอู่ทอง ปีงบประมาณ 2566 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว  
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรองฯ 
และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ
ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. สร้างความเข้าใจให้บุคลากร  เข้าใจ ระเบียบ ข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน 
องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก  
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
4. องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดแยกแยะ
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม  
5. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 

2 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
     การจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยาไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 

  กำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้ละเอียดชัดเจนและ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3 การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ 
 

- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามและให้ตระหนัก
ถึงการเป็นข้าราชการท่ีดี 
-ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
(No Gift Policy) 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก ่ 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
   สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตาม มาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ รุนแรง  3  
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สถานะสีแดง : เกิด กรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม 

เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง ➢3 
 
 
 
 

 ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1 1. สร้างความเข้าใจให้บุคลากร  เข้าใจ 

ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
บุคลากรใน องค์กร โดยฝึกอบรม และ
เผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึก  
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล 
ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
4. องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิด
แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม  
5. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/
มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่
เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและ
รถรับรองฯ และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม 
การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

   

2   กำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้
ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
     การจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์และการส่งเสริมการ
ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

   

3 - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามและให้
ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี 
-ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่
รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง 
ๆ 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  
 
   นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดย 
สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม โดยแยก
สถานะเพ่ือทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือ Yellow)  
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 

 ตารางท่ี 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง  
 
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ที ่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
   

 

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ที ่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
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7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ที ่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว  
- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น  
ระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรองฯ และ ระเบียบพัสดุฯ เป็น
ต้น  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ
ติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 
 
 

1. สร้างความเข้าใจให้บุคลากร  เข้าใจ ระเบียบ ข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรใน 
องค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก  
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
4. องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดแยกแยะ
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม  
5. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6.จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยฯ 
 

2 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 
     การจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 

  กำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3 การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ 
 

- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามและให้ตระหนักถึง
การเป็นข้าราชการท่ีดี 
-ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift 
Policy) 
 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต 
ตามข้ันตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับตำ่สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง ระดับสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล  
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ตาราง 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
- - 

2 การจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์และการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

- - 

3 การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง 
ๆ 

  

 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงาน
ผลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ จะดำเนินการรายงานปีละ 1 ครั้ง  

 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.................................................................  

หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................. ... 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ  

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  

 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
................................................................................................ 
...............................................................................................  

ผลการดำเนินงาน ................................................................................................ 
...................................................................... ..........................  
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ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ ............................................................................................................................. ....  

วันที่เสนอขอ ................................................................................................................ .................. 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม   

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

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

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

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก  เดิม ใหม่ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


