








 
 
 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง  
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)   

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนด
ขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มี
การประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

   

2 การรับของขวัญ ทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์อื่นใด 

   

3 การน ารถยนต์ของทางราชการหรือ
คอมพิวเตอร์ของราชการไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัวที่ไม่เก่ียวข้องกับงานของทาง
ราชการ 

   

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ล าดับที่ 1, 2 และ 3 ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน 
แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด  
 
 
 
 
 
 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
o  1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
o  2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
o  3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
                          การจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ผู้รับผิดชอบ นายธีระวัต  เคนถาวร โทรศัพท์ 042 285896 

 
 

ตารางที่ 1 



 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนดขอบเขตงาน ที่เกิน
ความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

     

2 การรับของขวัญ ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด      
3 การน ารถยนต์ของทางราชการหรือคอมพิวเตอร์ของ

ราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เก่ียวข้องกับงานของ
ทางราชการ 

     

 
จากการน าข้อมูลจากตามรางท่ี 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร แสดงสถานะความเสี่ยงในตารางท่ี 2 ดังนี้  

1.  การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง 

2.  การรับของขวัญ ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง 
3.  การน ารถยนต์ของทางราชการหรือคอมพิวเตอร์ของราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

ของทางราชการ มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3         2        1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3         2        1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนด
ขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็น
เพ่ือให้มีการประมาณราคาโดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 2 4 

 
ตารางท่ี 3 น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงสูงในช่องสสี้ม จากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวมพบว่าค่า
ความเสี่ยงรวมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณ
ราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ที่ระดับ 4 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 3 



ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

    
    
 
 
ตารางที่ 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  x x 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth x x  
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการความคุมความเสีย่งการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนด
ขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มี
การประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4 น าค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนด
ขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตในขั้นตอนที่ 5 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 



ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนด
ขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มี
การประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 

 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

1. การจัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกเดือน ตาม
แบบ สขร.1 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

   2.1 ก าหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองที่มีความ
รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

   2.2 ให้ เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการเสนอชื่อเ พ่ือแต่งตั้ งให้ เป็น
คณะกรรมการ /กรรมการ ในการปฏิบัติ งานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท ส่งแบบฟอร์มให้ค า
รับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนอ
งาน หรือผู้ เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องการ 
ด าเนินการพร้อมบันทึกข้อความขออนุมัติรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
และเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ พัสดุ ทั้งนี้งานพัสดุฝ่ายบริหารจะด า เนินการ
ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามเอกสารหลักฐาน 
ที่แนบ เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และให้ 
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนอง
วัวซอ หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการ เป็นรายไตร
มาส ภายในวันที่ 15 ของไตรมาสถัดไป กรณีผู้อ านวยการ/
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองใน
แบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 



ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

 1. การจัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นประจ าทุกเดือน 

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรวจสอบความ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   2.1 ก าหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบ
และรับรองที่มีความรับผิดชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งาน ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   2.2 ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการเสนอชื่อ
เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ /
กรรมการ ในการปฏิบัติ งานที่เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 
บาท ส่งแบบฟอร์มให้ค ารับรองว่าไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้
เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย
ในแต่ละเรื่องที่ต้องการ ด าเนินการพร้อม
บันทึกข้อความขออนุมัติรายงานจัดซื้อจัด
จ้างและเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/
กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ฯ พัสดุ ทั้งนี้งานพัสดุฝ่ายบริหารจะ
ด าเนินการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานตามเอกสารหลักฐาน 
ที่แนบ เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และให้ จัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้อ านวยการ เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ 
15 ของไตรมาสถัดไป กรณผีู้อ านวยการ/
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ให้บุคคลดังกล่าว
รับรองตนเองในแบบฟอร์ม 

การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมี
การก าหนดขอบเขตงาน 
ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้
มีการประมาณราคาโดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

    

  
จากตารางท่ี 6 สถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงจากการท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในขั้นตอนที่ 5 พบว่าสถานะความเสี่ยงสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรม
เพิ่ม 

ตารางที่ 6 



 
 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

- 
- 

 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

- 
- 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการ
ก าหนดขอบเขตงาน ที่เกิน
ความจ าเป็นเพื่อให้มีการ
ประมาณราคาโดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ยังไม่เกิดควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 
จากตารางท่ี 7.3 ไดน้ าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากขั้นตอนที่ 6 ออกตามสถานะ 
พบว่าความเสี่ยงการทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มี
การประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานะสีเขียวยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริตเห็นควรมีการเฝ้า
ระวังอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7 



 
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทจุริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 ความเสี่ยงระดับต่ า   
จากตารางที่ 8 รายงานนสรุปโดยภาพรวม พบว่าผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามข้ันตอนที่ 7 มี
สถานะความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการก าหนดขอบเขตงาน ที่เกินความจ าเป็นเพ่ือให้มี
การประมาณราคาโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ในระดับสีเขียวหมายถึงความเสี่ยงในระดับต่ า และจะใช้เป็น
เครื่องมือในการก ากับ ติดตามประเมินผลในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
หมายเหตุ : ตารางท่ี 1-8 รายงานไตรมาสที่ 1-2  
     (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 
ขั้นตอนที่ 9 การายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
(ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 
หมายเหตุ : ตารางท่ี 9  รายงานไตรมาสที่ 3-๔     
(ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที.่............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................ .................. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  
สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
............................................................................................... .......................... 
............................................................................................. ............................ 
 

ผลการด าเนินงาน .......................................................................................... ............................... 
............................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................... 
 

ตารางที่ 8 

ตารางที่ 9 



 
 
ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่ขอเสนอ    ...........................................................................................................................  
วันที่ขอเสนอ            ...........................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.  ......................................................................... 

2.  ......................................................................... 
3.  ……………………………………………………………….. 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

   

   

   

   
 

ตารางที่ 10 





 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 

- รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                              ธีระวัต  เคนถาวร                                           ปกรณ์  จารักษ์ 
                          (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                     (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                      วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓                             วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                          กมลรัตน์  ทองเพชร 
                                                   (นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร)                                  
                                                  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ           
                                                 วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 


