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คานา
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับกระทรวง และระดับเขตสุขภาพ เป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตและจัดทารายงานบริหาร
ความเสี่ ย ง เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การด าเนิ น งานที่ โ ปร่ ง ใส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และลดปั ญ หาทุ จ ริ ต ภาครั ฐ
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ราชการไทยโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในสวนราชการและหน่วยงาน
โดยการมีส่วนรวมกับทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบเฝ้าระวังมิให้เกิดทุจริต
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานบริ ห ารความเสี่ ย งโครงการฯ จะมี ป ระโยชน์ ต่ อ การ ก ากั บ ติ ด ตาม
การดาเนินงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตจากการดาเนินงานโครงการ
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หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบการแพร่
ระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีการแพร่
ระบาดจากคนสู่คนอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) จึงประกาศ
ให้ COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศให้
เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่
13 มกราคม 2563 และพบผู้ ป่ ว ยเพิ่ มขึ้ นเป็น วงกว้ างอย่ างต่อ เนื่ องในช่ว งที่ ผ่ า นมา กระทรวงสาธารณสุ ข
จึ งได้ย กระดับ สถานการณ์ และจั ดตั้ง ศูน ย์ปฏิ บัติ การฉุก เฉิน ด้า นการแพทย์ และสาธารณสุ ข ระดั บ กระทรวง
(PHEOC) ขึ้นเพื่อดาเนินการบริหารสถานการณ์ สั่งการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดการปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ แบ่งระดับการจัดการเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ ระดับกรม และระดับ
กระทรวง โดยรัฐบาลได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ รวมถึง
ตั้งศูน ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดโรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) หรือ ศบค.เพื่อ บริห าร
สถานการณ์ของประเทศ ได้มีป ระกาศพระราชกาหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ฉุก เฉินและกาหนด
มาตรการที่เข้มข้นในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจากัด มุ่งเน้นปกป้องสุขภาพ
ประชาชนสู งสุ ด แม้ว่าประเทศไทยเริ่ มผ่ อนปรนมาตรการเพื่อให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ในช่วงที่สามารถควบคุมการระบาดได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยประเทศไทยได้ผ่านสถานการณ์การระบาดระลอกที่ 1 อย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ชายแดนติดกับ ประเทศไทย ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยเกิดสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่เป็นกลุ่ มก้อน (Cluster)
และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทาให้ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อสะสมในเดือนมกราคม 2564 มากกว่า
10,000 ราย
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างเต็มขีดความสามารถในช่วงที่ผ่ านมา ดังนั้น
เพื่อให้การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาและเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคต่อเนื่อง กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
จึงจัดทาโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง
และระดับเขตสุขภาพเป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สอดรับตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 แผนงานที่ 1 โครงการหรือ
แผนงานที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขโดยพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม รองรับการสื่อสารสั่งการ สามารถเชื่อมโยง
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ข้อมูลระบบ Digital Platform รับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุ ม ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การซักซ้อมปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ การ
จัดการทรัพยากร รวมถึงการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมีเสถียรภาพ นาสู่การปฏิบัติตามชีวิตวิถี
ใหม่ (New normal) โดยมีเป้าหมายควบคุม ป้องกัน ลดการติดเชื้อของประชากรในประเทศให้อยู่ในระดับที่
ควบคุมได้ รวมถึงลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุด เกิดความยั่งยืน
ให้กับระบบทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และภัยสุขภาพอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อวัน ที่ 9 มีน าคม 2564 คณะรัฐ มนตรีมีม ติรับทราบและอนุ มัติตามผลการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 โดยอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
สั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง และระดับเขตสุข ภาพเป็น Smart
EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
และให้หน่วยงานดาเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ดาเนินการตามมติคณะรับมนตรี และเร่ง
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ ตามขั้นตอนของกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
กองสาธารณสุ ขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ
โครงการพั ฒ นาระบบสื่ อ สารสั่ ง การศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ระดั บ กระทรวง
และระดับเขตสุขภาพเป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ต้องดาเนินงานโครงการภายใต้กรอบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งการประเมินความเสี่ ยงการทุจริต เป็ นเครื่องมือ ที่สาคัญที่ถูกกาหนดให้เป็นเครื่องมือภายใต้การขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
ประเด็นที่ 8 ธรรมาภิบาลโปร่งใส บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565)
จึงเห็นความจาเป็นที่ต้องดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :FRAUD RISK-ASSESSMENTS) และ
รายงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ห น่วยงานมีแนวทางการบริหารความเสี่ ยงการทุจริตของโครงการ
โดยเฉพาะการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเอง ต้องให้ความสาคัญ และถือ
เป็นนโยบายขององค์กรด้วยการสั่งการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยง การทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
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ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวง และ
ระดับเขตสุขภาพ เป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
งบประมาณ.............................. 23,637,000...............บาท.............................................
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด.......กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข…………..
ชื่อผู้กรอกข้อมูล......กองสาธารณสุขฉุกเฉิน................................. โทรศัพท์.............................................
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต

Know Factor

Unknown Factor

1

การกาหนด TOR ไม่ชัดเจน มีการกาหนดขอบเขตงาน
ที่เกินความจาเป็น หรือเอื้อต่อผู้รับจ้างหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

√

2

การพิจารณา สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรมให้คะแนน
ตามดุลพินิจ การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อน

√

3

การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
ตามขอบเขตงานที่กาหนด

√

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่
1
2
3

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การกาหนด TOR ไม่ชัดเจน มีการกาหนดขอบเขตงาน
ที่เกินความจาเป็น หรือเอื้อต่อผู้รับจ้างหรือบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง
การพิจารณา/สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรมให้
คะแนนตามดุลพินิจ การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถูกต้องตามขอบเขตงานที่กาหนด

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง
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ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ที่

1

2

3

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

3

3

9

3

3

9

3

3

9

การกาหนด TOR ไม่ชัดเจน
มีการกาหนดขอบเขตงาน
ที่เกินความจาเป็น หรือเอื้อต่อผู้
รับจ้างหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
การพิจารณา สรุปผลจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นธรรมให้คะแนน
ตามดุลพินิจ การจัดซื้อจัดจ้าง
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
ตามขอบเขตงานที่กาหนด

ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

1

2

3

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การกาหนด TOR ไม่ชัดเจน
มีการกาหนดขอบเขตงาน
ที่เกินความจาเป็น หรือเอื้อต่อผู้
รับจ้างหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
การพิจารณา สรุปผลจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นธรรมให้คะแนน
ตามดุลพินิจ การจัดซื้อจัดจ้าง
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
ตามขอบเขตงานที่กาหนด

กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก
MUST

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง
SHOULD

3

3

3
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ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial

1

2

3

X
X

X
X

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User

X

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process

X

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

X

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การกาหนด TOR ไม่ชัดเจน
มีการกาหนดขอบเขตงาน
ที่เกินความจาเป็น หรือเอื้อต่อผู้
รับจ้างหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

พอใช้

-

-

สูง
(9)

2

การพิจารณา/สรุปผลจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นธรรมให้คะแนนตาม
ดุลพินิจ การจัดซื้อจัดจ้าง
มีผลประโยชน์ทับซ้อน

พอใช้

-

-

สูง
(9)

3

การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
ตามขอบเขตงานที่กาหนด

พอใช้

-

-

สูง
(9)
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ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตาแหน่งหน้าที่และอานาจ
ที่
1

2

3

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

การกาหนด TOR ไม่ชัดเจน
- มาตรการป้องกันการทุจริตดาเนินการทุก
มีการกาหนดขอบเขตงานที่เกินความจาเป็น ขัน้ ตอนตาม พระราชกาหนดให้อานาจ
หรือเอื้อต่อผู้รับจ้างหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
การพิจารณา/สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019
ธรรมให้คะแนนตามดุลพินิจ การจัดซื้อ
พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด
จัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อน
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตงานที่กาหนด
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

1. การกาหนด TOR ไม่ชัดเจน
มีการกาหนดขอบเขตงานที่เกินความ
จาเป็น หรือเอื้อต่อผู้รับจ้างหรือบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง
2.การพิจารณา/สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นธรรมให้คะแนนตามดุลพินิจ
การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3.การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขต
งานที่กาหนด

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
ตาแหน่งหน้าที่และอานาจ
มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
- มาตรการป้องกันการทุจริตดาเนินการทุกขั้นตอนตาม พระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 พ.ศ. 2563 ตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
2.ปฏิบัติตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด
3.ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด
4.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฏหมาย กฏกระทรวง ระเบียบอื่นๆที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5.กากับ และติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบการ
รายงานของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ทุกขัน้ ตอน
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ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกันการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะความเสี่ยง
เขียว

1 มาตรการป้องกันการทุจริต
ดาเนินการทุกขั้นตอนตาม
พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019
พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เหลือง

แดง

การกาหนด TOR ไม่ชัดเจน
มีการกาหนดขอบเขตงาน
ที่เกินความจาเป็น หรือเอื้อต่อ
ผู้รับจ้างหรือบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง

X

การพิจารณา/สรุปผลจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นธรรมให้คะแนน
ตามดุลพินิจ การจัดซื้อจัดจ้าง
มีผลประโยชน์ทับซ้อน

X

การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
ตามขอบเขตงานที่กาหนด

X
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ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
1. สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรม

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

1. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2.ปฏิบัติตามพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด
3.ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด
4.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
5.กากับ และติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
กรอบการรายงานของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง ทุกขั้นตอน

มาตรการป้องกันการทุจริตดาเนินการทุกขั้นตอนตาม พระ
ราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 พ.ศ.
2563 ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
ที่
เขียว
เหลือง

แดง

มาตรการการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในความโปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
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ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ...................................................................
หน่วยงานที่ประเมิน ..................................................................................................................... ..................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
สถานะของการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ผลการดาเนินงาน
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 24 มิถุนายน 2564
หัวข้อ: รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร สั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ขระดับกระทรวง และระดับเขตสุขภาพ เป็น Smart EOC เพื่อรองรับ
ภาวะฉุก เฉิ น ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข กรณี โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร สั่งการ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ขระดับกระทรวง และระดับเขตสุขภาพ เป็น Smart EOC เพื่อรองรับ
ภาวะฉุก เฉิ น ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข กรณี โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ 24 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2564

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 24 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

