
กองสุขภาพระหว างประ เทส  

ผลการดําเนินงานพัฒนาองคกรคุณธรรม  
กองสุขภาพระหวางประเทศ ป พ.ศ. 2564 



1) องคกรมีการประกาศเจตนารมณ/ขอตกลง/ธรรมนูญ/ปฏิญญา  
ของผูบริหารและสมาชิกในองคกรที่จะพัฒนาใหเปนองคกรคุณธรรมรวมกัน 

ในปงบประมาณ 2564 หนวยงานมีการส่งเสริมองคก์รคุณธรรมอัตลักษณ 

สูพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคลากรในหนวยงาน สรางกิจกรรมหรือ

กระบวนการทํางานที่สอดคลองกับภารกิจ ไดประกาศเจตจํานงสุจริต      

เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2563  

กองสุขภาพระหว างประ เทส  



๒) คุณธรรมเปาหมาย “ปญหาทีอ่ยากแก” และ “ความดทีีอ่ยากทาํ” หรือ 
สอดคลองกบัปญหาคณุธรรมขององคกร หรือคณุธรรม ๔ ประการ พอเพยีง วินัย สุจริต จิตอาสา 

กองสุขภาพระหว างประ เทส  



๓) แผนโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และมีการมอบหมายบคุลากร/หนวยงานผูรับผิดชอบ 

กองสุขภาพระหว างประ เทส  



1. เจาหนาที่ มีความสามัคคี  ทํางานเปนทีม 

2. เจาหนาที่ มีน้าํ ใจ ชวยเหลือกัน 

 

๔) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนินงาน/กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรม 
ตามแผนงานที่กําหนด 

กจิกรรม 5 ส 

การคัดแยกขยะ 

กองสุขภาพระหว างประ เทส  



กิจกรรม 5 ส ในการคัดแยกขยะในกองสุขภาพระหวางประเทศ  ทําใหมีกิจกรรมทอดผาปาขยะรีไซเคิล  
ผอ.กองสุขภาพระหวางประเทศ พรอมขาราชการเจาหนาที่  นําขวดน้ําที่ใชแลวนําไปบริจาคใหกับวัดบางกราง 

ไปใชประโยชน  โดยทางวัดนําไปบรรจุน้ําหมักจุลินทรียสังเคราะหแสง เพ่ือแจกใหกับประชาชนบําบัดปญหาเรื่องกลิ่น

เหม็นและน้ําเนาเสียและนําไปรดตนไมใหงอกงาม  ในวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2564  ณ วัดบางกราง ตําบลบางกราง  

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

๔) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนินงาน/กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมตามแผนงานท่ีกําหนด 

 กองสุขภาพระหวางประเทส 



ศึกษาดูงานการสาธิตการทําน้าํหมักชีวภาพภายในวัดบางกรางเพือ่นาํไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง คือ การดําเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยต้ังอยูบนหลักสําคัญสามประการ คือ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี 

๔) องคกรมีผลสําเร็จของการดําเนินงาน/กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมตามแผนงานท่ีกําหนด 

 กองสุขภาพระหวางประเทส 



๕) การติดตาม รายงานประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง  
กองสุขภาพระหวางประเทศ 

มีการติดตามการดาํเนินการพัฒนาองคกรคุณธรรมอยางสมํ่าเสมอ 

 

การประชมุประจาํเดือนกองสขุภาพ

ระหวา่งประเทศ ติดตามงานทกุเดือน 

กองสุขภาพระหว างประ เทส  



๖) การยกยอง เชิดชูการทําความดีหรือบุคคลผูมีคุณธรรม 

ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ 

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 

กองสุขภาพระหว างประ เทส  



๗) องคกรมีผลสําเร็จการดําเนินงานขององคกรตาม “ปญหาที่อยากแก”  

และ “ความดีที่อยากทํา” ตามคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพิ่มมากขึ้น 

จิตอาสา  หมายถึง การมีจิตใจเปนผูใหมีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจในเพ่ือนมนุษย 

เอื้ออาทรชวยเหลือดวยกําลังแรงกายสติปญญา และเสียสละเพ่ือสวนรวม 

ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

จากภารกิจงานกองสุขภาพระหวางประเทศ    
 

 

กองสุขภาพระหว างประ เทส  



๘) องคกร มีการเพิม่ประเด็นคณุธรรมเปาหมายและกจิกรรม ใน 3 มิติ คือ การยึดม่ันในหลกัธรรมทาง

ศาสนา หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และวิถีวัฒนธรรม ที่เพิม่เตมิจากเรื่องทีด่าํเนินการไปแลว 

การเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรในเทศกาลปใหม และการทําบุญที่วัด 

มีเจาหนาที่ของกองสุขภาพระหวาง

ประเทศ นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   

สามารถพ่ึงพาตัวเองได ดวยการปลูก

รับประทานผักเอง 

กองสุขภาพระหว างประ เทส  



 แลกเปลี่ยนเรียนรูดานคุณธรรม 

จริยธรรม ตามหลักธรรมทาง

ศาสนา วิถีวัฒนธรรม และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เจลลางมือ 

หนากากผา 

Face Shield 

๙) องคกรมีองคความรูจากการดาํเนินงานองคกรคณุธรรม สามารถเปนแหลงเรียนรูและถายทอดขยาย

ผลไปสูองคกรอ่ืนได 





แผนบริหารความเสี�ยงการทุจริต

ป�งบประมาณ พ.ศ.2564
กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ





บทสรปุสําหรบัผู้บริหาร 
แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
เป้าประสงค์การดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 1.ประชาชนได้รับ

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีความปลอดภัยและสมประโยชน์ 2.ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 3.ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ภารกิจ พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค.
ด้านระบบบริการสุขภาพ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
พัฒนาการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย และพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล ดังน้ัน         
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
รับประกันว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปลอดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1)การทุจริตท่ีเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2)การทุจริตของการ
ใช้อํานาจ และตําแหน่งหน้าที่ และ 3)การทุจริตของการใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ประกอบด้วย 21 กระบวนงาน ดังน้ี  

1. ความเส่ียงด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาต จํานวน 4 กระบวนงาน ได้แก่  
1 .1  การอ นุมั ติ  อนุญาต ให้ประกอบกิจการ  ให้ ดํ า เ นินการสถานพยาบาล               

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
1.2 การอนุญาตใหเ้ป็นผู้ดําเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1.3 การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
1.4 การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มี

ภาวะพ่ึงพิง  
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ จํานวน               

14 กระบวนงาน ประกอบด้วย 
 2.1 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การจัดทําแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
2.3 การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)  
2.4 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเย่ียม และ อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง 
2.5 การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต/ภาค 
2.6 การพัฒนากฎหมาย 
2.7 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.8 การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการ 
2.9 การตรวจสอบภายใน 



2.10 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงขึ้นและฝึกอบรม 
2.11 การจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2.12 การจัดทํา ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ  
2.13 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ภายในหรือภายนอก 
2.14 การดําเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทําผิดกฎหมาย 

3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  จํานวน 3 กระบวนงาน ได้แก่  

3.1 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําปี 
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
3.3 การใช้รถยนต์ราชการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นเครื่องมือสําคัญในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ครอบคลุม 3 
ประเด็น ได้แก่ 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 3) การใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ถ้าหน่วยงานสามารถบริหารจัดการแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุมทุกกระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนทีส่ําคัญขององค์กร และมีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือยืนยันได้ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะสามารถพัฒนาให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือนประเทศไทย ให้เป็น  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ” โดยประเมินผลได้จากคะแนนค่าดัชนีวัดการรับรู้การ
ทุจริต (Perception Corruption Index: PCI) ของประเทศไทยที่สูงข้ึน  

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับน้ี จะใช้เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการสร้างการยอมรับในความโปร่งใสในการบริหารจัดการกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ต่อบุคลากรภายใน ผู้้รับบริการ ประชาชน สาธารณะชน และสังคม 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อนด้วย
ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาภาครัฐตามหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ก าหนด
บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานควบคุมก ากับหรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจ สามารถบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคี องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ
ร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึก ปลูกฝังค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้น
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    
ทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล        
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เน้นการพัฒนากลไกกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริต เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน     
ให้มีธรรมาภิบาล โดยประเมินจากค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
มากกว่าร้อยละ 50 หรืออยู่ในล าดับ 1 ใน 57 ของโลก 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินงานไว้ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่มีระบบคุณธรรม (Merit System) 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นตัวอย่างที่ดีใน
การบริหารงานด้วยความซื่อตรง และรับผิดชอบต่อหน้าที่ กรณีท่ีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัย
หรือความผิดทางอาญา กลยุทธ์ที่ 3 ก าหนดให้เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็น
มืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 4 ก าหนดให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ  
ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ กลยุทธ์ที่ 5 ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดย      
ไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หลักการ ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส (More 
open more Transparent) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเปิดเผยการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่อสาธารณะ ใน 2 ประเด็น คือ 
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1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี O37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O39 
– O41 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานก ากับติดตามการป้องกันการทุจริตประจ าปี และรายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต เป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมินครอบคลุมการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการบริหารจัดการบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต น าไปสู่การ
ปรับปรุง แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ใน 3 ประเด็น ดังนี้  

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  
     ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมี
คุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือเป็นการสนองคุณ
แผ่นดินในการเป็นข้าราชการที่ดี ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดท าโครงการ การขยายผลการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ก าหนดให้มกีารประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกรม เพ่ือ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับกรมและระดับหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้มีมาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารและการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

2) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็งในการป้องกัน การเฝ้า
ระวัง การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ิมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3) เพ่ือจัดการความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ข้อมูลทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพ่ือ
การคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”  
พันธกิจ    

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี

เครือข่าย 
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและการจัดการ

สุขภาพภาคประชาชน 
6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์  
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้

อย่างยั่งยืน  
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 

อัตลักษณ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ:  

เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพ และเป็นผู้บริหารจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
ค่านิยมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ:  ส.บ.ส. 
 ส: สมรรถนะเป็นฐาน, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
 บ: บริการด้วยใจ 
 ส: ใฝ่สามัคคี   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร์ที่ 1 
  1. สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
 2. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีปลอดภัย 
 3. อุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่าย 



~ 4 ~ 
 

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชน ครอบครัว และชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ด้านสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2 โครงสร้าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หนว่ยงานตัง้อยูส่ว่นกลาง หนว่ยงานตัง้อยูส่ว่นภมูิภาค 

กองแบบแผน 

กองวศิวกรรมการแพทย์ 

กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน 

กองสขุศกึษา 

ส านกังานเลขานกุารกรม 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม 

กลุม่บริหารทรัพยากรบคุคล 

กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุม่แผนงาน 

ส านกัผู้ เช่ียวชาญ 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กองกฎหมาย 

กองสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ 

ศนูย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ศนูย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสขุภาพ 

กองสขุภาพระหวา่งประเทศ 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 10 อบุลราชธานี 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 1 เชียงใหม ่

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 2 พิษณโุลก 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 3 นครสวรรค์ 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 4 นนทบรีุ 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 5 ราชบรีุ 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 6 ชลบรีุ 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 7 ขอนแก่น 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 8 อดุรธานี 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 9 นครราชสมีา 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 11 สรุาษฎร์ธานี 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 12 สงขลา 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคเหนือ จงัหวดันครสวรรค์ 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคกลาง จงัหวดัชลบรีุ 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคใต้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานจงัหวดัชายแดนใต้ จงัหวดัยะลา 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ ดังนี้ 

1. โครงสร้างตาม พ.ร.บ.แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2563  
1) ส านักงานเลขานุการกรม 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

     4) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
  5) กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

6) กองกฎหมาย 
7) กองแบบแผน 
8) กองวิศวกรรมการแพทย์ 
9) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
10) กองสุขศึกษา 

 2. โครงสร้างการบริหารภายใน 
1) กองสุขภาพระหว่างประเทศ   2) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
3) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 4) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) กลุ่มแผนงาน     6) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) ส านักผู้เชี่ยวชาญ    8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
9) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ 
10) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก 
11) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ 
12) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 นนทบุรี 
13) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี 
14) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชลบุรี 
15) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น 
16) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี 
17) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา 
18) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี 
19) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
20) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 สงขลา 
21) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 
22) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 
23) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
24) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
25) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา 
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กรอบการด าเนินงานประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้  
 ตารางที่ 1. กรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มอบนโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติ   
มิ ช อบ  เ พื่ อ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม แล ะ รอ ง รั บ
ยุทธศาสตร์ พัฒนาอง ค์กรให้ เป็ นอง ค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

                        

2 การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนับสนุนส าคัญท่ีจะท าการประเมินความเสี่ยง
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน 
แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน (เป็นปัจจัย
น าเข้าในกิจกรรมท่ี 3) 

                        

3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรมและ
ระดับหน่วยงาน 

                        

4 หน่วยงานในสังกัด จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อการทุจริต ตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน
และภารกิจสนับสนุนท่ีส าคัญและจัดส่งรายงาน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบท่ี 1 
(ขั้นตอนท่ี 1 – 5 ตามแบบรายงานฯ ของ 
ส านักงาน ป.ป.ท.) 

                        

5 กคจ. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระดับกรม เสนอผู้บริหารและ
ส านักงาน ป.ป.ท 

               3-4         

6 หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตามแผนบริหารความ
เสี่ ยงการทุจริต  พร้อม ท้ังรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต รอบท่ี 2 (ขั้นตอนท่ี 6 – 9 ตามแบบ
รายงานฯ ของส านักงาน ป.ป.ท. 

                        

7 กคจ. สรุปผลการด าเนินงานแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม 
สบส. เสนอ ผู้บริหารและส านักงาน ป.ป.ท 

                     1   
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การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเน้นการสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกในการปฏิบัติงานประจ าและการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคลากรทุกท่าน  

การมอบนโยบายและชี้แจงการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล  
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม Video 
Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ านวน 270 คน และมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Video 
conference ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 17 แห่ง  กิจกรรมประกอบด้วย  
1. การมอบนโยบายของผู้บริหารด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ
ประชุม พร้อมน าคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ก าชับให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

1) ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม 
2) บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมบริการที่ดี 
3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่

ยอมรับของสังคม 
ประเด็นที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญ ประกอบด้วย 

1) สร้างความโปร่งใสในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง พร้อมรับ
การตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

2) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ต้องปฏิบัติหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้รับบริการและประเทศชาติ ยึดหลักการ “อ านาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่” 

3) ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต 

(HSS Zero Tolerance) ตามค่านิยม “คนส าราญ งานส าเร็จ”  
1. จะมุ่งมั่นในหน้าที่ น าบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติอัน

ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ด ารงตนอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ยืน
หยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
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2. ปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งอ านาจหน้าที่ ยึดมั่นปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ทนต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

3. จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของ
พระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างพอเพียง   มีวินัย สุจริต จิตอาสา และยืน
เคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคงในชีวิตและประเทศชาติ 

เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1. ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน    2. ความพร้อมรับผิด  
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. วัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร  
5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน   6. การสื่อสารภายในและนอกหน่วยงาน  

2. แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

นายแพทย์สามารถ  ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ความส าคัญกระบวนการควบคุมภายในเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ต้องพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการควบคุมภายในอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่ อนกรมให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกลไกและเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ระดับกรม และระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประเมิน ITA ระดับ
หนว่ยงาน  ผ่าน web site เท่านั้น 

2) การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองคก์รคุณธรรม 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
4) สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือคุณธรรมจริยธรรม  
5) พัฒนาระบบ เครื่องมือ และกลไกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

3. กรอบแนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายประวิทย์  เกตุทอง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจง

กรอบแนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญตามแผนบูรณาการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

1) ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
2) ผลการประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 (ระดับ A)  

แนวทางในการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
3) การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
5) การพัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
6) การประเมินผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น าคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต (HSS ZERO TOLERANCE) ในการประชุมชี้แจงการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ Video Conference  
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นพ.สามารถ  ถิระศักดิ์  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม และนายประวิทย์   เกตุทอง
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุข ภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ .  2564 ผ่านระบบ Video 
Conference ทุกหน่วยงาน  
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4. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคทุกแห่ง  เพ่ือมอบ
นโยบาย ให้ความรู้เรื่อง การทบทวนและประเมินความเสี่ยง และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระดับกรมและระดับหน่วยงาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประกอบด้วย   

4.1 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ เพ่ือให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีมาตรการการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงานที่ครอบคลุมกระบวนงานหลักและภารกิจ
สนับสนุนที่ส าคัญ  

วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
1. เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนงานหลักและภารกิจ

สนับสนุนที่ส าคัญท้ังในระดับหน่วยงานและระดับกรม 
 2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การ

สรุปและรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ายภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 35 

หน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จ านวน 65 คน และส่วนภูมิภาค จ านวน 107 คน 
4.2 นโยบายผู้บริหารสูงสุดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1) บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับและไม่กระท าการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 2) สร้างระบบการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุก อย่างเข้มแข็ง 

พร้อมรับการตรวจสอบจากองค์กรภายใน ภายนอก และภาคประชาสังคม 
 3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การมีอ านาจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ 

ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ คนท าดีต้องรับได้รับยกย่อง ผู้ท าผิดต้องได้รับการลงโทษ 
 4) ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
4.3 การให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โดย รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นผู้ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และ

เป็นผู้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื้อหาวิชาการประกอบด้วย 

 1) การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 2) การทบทวนและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2563 

 3) การฝึกปฏิบัติการประเมินและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับ
หน่วยงานและระดับกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นครั้งแรกที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนดให้
หน่วยงานในสังกัดจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่หลักและภารกิจ
สนับสนุนที่ส าคัญ 

 4) การฝึกปฏิบัติการทบทวนและการจัดท ารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5) คัดเลือกให้หน่วยงานตามภารกิจหลัก หน่วยงานภารกิจสนับสนุน และหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม แล้วน ามติและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานต่อไป ที่ครอบคลุมการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 3 ประเด็น คือ 1) การอนุมัติ อนุญาต 2) การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  3) การใช้งบประมาณและ           
การบริหารทรัพยากรภาครัฐ  
5.การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนส าคัญเพื่อท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ
จัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นปัจจัยน าเข้าในจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติชอบ 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือก
กระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือท าการประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  มีดังนี ้
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ จ านวน 13 กระบวนงาน ประกอบด้วย 
  1. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จ านวน 3 กระบวนงาน 
  2. การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ จ านวน 8 กระบวนงาน 
  3. การใช้งบประมาณและการบริหารทรัพยากรของรัฐ จ านวน 2 กระบวนงาน 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง 13 แผน นั้น ครอบคลุมกระบวนงานภารกิจหลัก และ
กระบวนงานสนับสนุนที่ส าคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้ 

1. ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ 
 1) การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
2) การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3) การรับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพ่ือสุขภาพ 
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2. ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ 
1) การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2) การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

3. ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ 
1) การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 

4. ภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) การบริหารจัดการงบประมาณประจ าปี 
2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
3) การพัฒนากฎหมาย 
4) การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการ 
6) กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นและฝึกอบรม 
7) การตรวจสอบภายใน 

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ด าเนินการได้อย่างครอบคลุมกระบวนงานหลักตามภารกิจและกระบวนงานสนับสนุนที่ส าคัญ มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการให้บริการหรือการด าเนินงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ก าหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้ง 13 กระบวนงาน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนขั้นตอน
การปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID -19) โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต (ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 9 ตามเกณฑ์ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 2) ก าหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการคัดเลือกกระบวนงานหลัก
ตามภารกิจหลักของกรมและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญน ามาประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึนให้ครอบคลุมกระบวนงาน (ข้ันตอนที่ 1 – 5 ตามเกณฑ์ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 3) ก าหนดให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคทั้ง 17 แห่ง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยเป็นกระบวนงานหลักของหน่วยงานและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญ โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตของกรม 

สรุปผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1. ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการจัดท า
แผน การประเมินผล และการจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามบทบาทภารกิจ
หลักและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของกรมและของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
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2. ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และถ่ายทอดความรู้การบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับกรมและระดับหน่วยงาน  

3. การทบทวน การประเมินผล และการจัดท ารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  สามารถ
สรุปผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดังนี้  
 1) การทบทวน ปรับปรุง ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง      
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามขั้นตอนที่ 1 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้ง 13 กระบวนงานนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะยอมรับได้ 
 1.2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  จ านวน  3 แผน ได้แก่  

1.2.1 การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
1.2.2 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

1.3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่เกิดเหตุเฝ้าระวังต่อเนื่อง จ านวน 10 แผนงาน ได้แก่  
1.3.1 การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
1.3.2 การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1.3.3 รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ 
1.3.4 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1.3.5 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 
1.3.6 การพัฒนากฎหมาย 
1.3.7 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.3.8 เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการกรม 
1.3.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น/ฝึกอบรม 
1.3.10 การตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 



~ 15 ~ 
 

 4. คัดเลือกกระบวนงานตามภารกิจหลักและบทบาทสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงและ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงาน และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึน 
  4.1) ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ คัดเลือกกระบวนงาน 1) การอนุมัติ 
อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิง 2)การด าเนินคดีสถานพยาบาลและ
ผู้กระท าผิดกฎหมาย 

4.2) ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ คัดเลือกกระบวนงาน การออกแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ (ส าหรับแบบทั่วไป)  

4.3) ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ คัดเลือกกระบวนงานคัดเลือก
กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค 

4.4) ภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญ คัดเลือกกระบวนงาน 1) การใช้รถยนต์ราชการ 2) การจ้างเหมา
บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง และ 3)การจัดท า ติดตามและตรวจประเมินผลตัวชี้วัดค า
รับรองหน่วยงาน  

5. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการคัดเลือก
กระบวนงานในภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
ควบคุม ติดตาม ก ากับตามแผนและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ ส านักงาน ป.ป.ท 
ซึ่งมีขอบเขต องค์ประกอบ และข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ   
พ.ศ. 2558)  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
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2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 • การระบุความเสี่ยง  

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

5 • แผนบริหารความเสี่ยง  

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)   
ขั้นตอนที่ 1 ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลแนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานในภารกิจหลัก

และภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญ เพ่ือน าไปท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เทคนิคในการระบุความเสี่ยงการทุจริต และก าหนดประเภทความเสี่ยงการ

ทุจริตแบบผสม (Mix Method) ประกอบด้วย การระดมสมอง การถกเถียงหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิดการทุจริต        
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมภาษณ์  

 
 
ตารางที่ 5.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต

ของกระบวนงานที่ เลือกมาท าการ
ประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความ
เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต) 

(เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ทีเ่คยเกิดขึ้นมาแล้ว และทราบ
สาเหตุการเกิดการทุจริต)  

 (เหตุการณ์ความเสี่ยง               
ที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติ   
มาก่อน แต่พยากรณ์หรือคาดว่า
อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น) 

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลประเภทความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 5.1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยง
การทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จ าแนกสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง      
โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจรและมีความหมาย ตามตารางท่ี 5.2  

 

การระดม
สมอง 

WORK 
SHOP 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

Risk Identification 
ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด 

เปรียบเทียบ
วิธีการ

ปฏิบัติกับ
องค์กรอื่น 

Risk Identification 
การ

สัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
  (ความเสี่ยงระดับ 

ต่ า คนท างาน 1 
คน) 

(ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 
งานที่ท าภายใน
หน่วยงาน
เดียวกัน) 

(ความเสี่ยง 
ระดับสูง งานที่
ท ามีลักษณะ
ท างานข้าม
หน่วยงาน)  

(ความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก งาน
ที่ท าเกี่ยวข้องกับ 
บุคคลภายนอก) 

  
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)   

ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงทุจริตระดับปานกลาง (สีเหลือง) ระดับสูง 
(สีส้ม) และ ระดับสูงมาก (สีแดง) จากตารางที่ 5.2 มาหาค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็น   
ของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่าคะแนน 
1 – 3 ของระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ รายละเอียดตามตารางที่ 5.3  

ตารางที่ 5.3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง: Risk level 
matrix) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

3 2 1 3 2 1 
 (ให้น าสถานะความเสี่ยงใน 

ช่อง สีเหลือง สีส้ม สีแดง จาก
ตารางที่ 5.2 มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม) 

ค่าที่ 1 เป็นขั้นตอนรอง
ของกระบวนงานมีความ
จ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวัง 
ค่าที่ 2 - 3 เป็นขั้นตอน
หลักของกระบวนงานมี
ความจ าเป็นสูงที่ต้องเฝ้า
ระวัง ไม่ท าจะเกิดการ
ทุจริตได ้

ค่ า ที่  1  เ ป็ น ขั้ น ต อ น
กระบวนงานที่มีผลกระทบ
ภายในหน่วยงาน 
ค่าที่  2 - 3  เป็นขั้นตอน
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ                  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- มีผลกระทบทางการเงิน  
- ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 

(ผลคูณของระดับ 
ความจ าเป็นของ 
การเฝ้าระวัง กับ 
ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ) 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk – Control Matrix Assessment)    

ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ) จากตารางที่ 5.3 มาท าการประเมินระดับความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดย
เปรียบเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ อ่อน ดังนี้ ตารางที่ 5.4  
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ตารางที่ 5.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 

โอกาส/ 
ความเสีย่งการทุจรติ 

คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า (1- 4) 

ค่าความเสี่ยงระดับ 
ปานกลาง (4- 6) 

ค่าความเสี่ยงระดับสูง 
(6 --9) 

(ให้น าโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริตมาประเมินคา่
การควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตโดย
เปรียบเทยีบกับคุณภาพ
การจัดการของความ
เสี่ยงหน่วยงานท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน) 

ดี 
จัดการได้ทันที ทุกครั้ งที่
เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบ
ผู้ใช้งาน/ผู้รับมอบหมาย/ 
ไม่มีผลเสียทางการเ งิน/   
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

 

ต่ า 
 

ค่อนข้างต่ า 
 

 
ปานกลาง 

 

 พอใจ 
จัดการได้ โดยส่วนใหญ่มี
บางครั้ งยั งจัดการ ไม่ ได้ 
กระทบผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับ
มอบหมายแต่ยอมรับได้  
จัดการไม่ได้ 

 

ค่อนข้างต่ า 
 

ปานกลาง 
 

ค่อนข้างสูง 
 

 อ่อน 
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียง
ส่ วนน้ อย  การจั ดการ มี
รายจ่ายเพิ่มขึ้นมีผลกระทบ
ถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร / ผู้ รั บ
มอบหมาย /ยอมรับไม่ได้    

ปานกลาง 
 

ค่อนข้างสูง 
 

สูง 

 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการ
ควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) จากตารางที่ 5.4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงในระดับสูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง (ช่องสีเทา) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง     
ในกรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือค่อนข้าง
ต่ าให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือก
ภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตน ามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 5.5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...................................................................................................... .... 
 

ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
 (พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการ

ทุจริตจากตารางที่ 5.4 ตามล าดับความรุนแรงความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป) 

(ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกัน 
การทุจริ ตที่ เ กิ ดจากเหตุการณ์คว ามเสี่ ย ง            
การทุจริตเพ่ือเป็นแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต) 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนที่ 6 เป็นการประเมินการบริหารแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็น
กระบวนการกลั่นกรองเพ่ือเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริต โดยจ าแนกสถานะของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ า (สีเขียว) ระดับปานกลาง (สีเหลือง) และระดับสูง (สีแดง) 

ตารางที่ 5.6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

โอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสีย่ง 
เขียว เหลือง แดง 

   (ไม่เกิดเหตุการณ์/
ก รณี ที่ อ ยู่ ใ น ข่ า ย
คว า ม เ สี่ ย ง ยั ง ไ ม่ 
ต้ อ ง ท า กิ จ ก ร ร ม
เพ่ิม) 
 
 
 
 
ยังไม่เกิด 
เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

(เกิดเหตุการณ์/กรณีที่อยู่
ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไข
ได้ทันท่วงทีตามมาตรการ 
/นโยบาย/  โครงการ/
กิจกรรม/แผนที่เตรียมไว้ 
ใช้ ได้ผลความเสี่ยงการ
ทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง < 3 ) 
 
เกิดข้ึนแล้ว 
แต่ยอมรับได้ 

 

(เกิดเหตุการณ์/กรณีที่
อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
ค ว ร มี ม า ต ร ก า ร /
นโยบาย/  โครงการ/
กิจกรรม/แผนเพ่ิมขึ้น ใช้
ไม่ได้ผลความเสี่ยงการ
ทุ จ ริ ต ไม่ ลดล งระดั บ
ความรุนแรง > 3 
 
เกิดข้ึน 
เกินกว่าการยอมรับ 

 

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนที่ 7 น าผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตของขั้นตอนที่ 6 (ตารางที่ 5.6) มาจ าแนกตาม
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 3 ระดับ และวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน/เหตุการณ์ที่ยังไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขได ้จ าเป็นต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม โดยจ าแนกสถานะเพ่ือจัดท า
ระบบบริหารความเสี่ยงไดด้ังนี้ 
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ตารางที่ 5.7 ตารางจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงทุจริต 
7.1 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วเกินกว่าการยอมรับ (สีแดง Red) ควรมีกิจกรรมหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 
 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกินกว่าการ
ยอมรับ (สีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   
  
7.2 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สีเหลือง Yellow)  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้นแล้วแต่
ยอมรับได้ (สีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   
 
7.3 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่เกิด (สีเขียว Green)  ให้ด าเนินการเฝ้าระวังต่อเนื่อง  

สถานะความเสี่ยงการทุจริตยังไม่เกิดขึ้น 
(สีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

   
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานผล สรุปผลการประเมินระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต        
การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ 7 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

ตารางที่ 5.8 ตารางรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
 (ความเสี่ยงระดับต่ า) 

 
 

(ความเสี่ยงระดับปานกลาง) (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) 

  
 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผล และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง      
การทุจริต หรือประเมินสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานและน าไปปรับปรุง 
พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อไป  รายละเอียดตามตารางที่ 5.9 
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  ตารางที่ 5.9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน .......................................................................................................... .................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
สถานะของการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

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

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

  
  ตารางที่ 5.10  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ............................................................................................................ ................... 
วันที่เสนอขอ.......................................................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1..................................... .................................................................................. 

2.......................................................................................................................... 
3....................................................................................................................... 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม ่
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5.6 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการวิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล      
ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากหน่วยงานสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 35 หน่วยงาน ตามกระบวนงานภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของ
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง 3 ประเภท 
ได้แก่ 

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  
กระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่

ได้ด าเนินการทบทวน ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคัดเลือก
กระบวนงานเพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจ านวน 21 กระบวนงาน จ าแนกได้ดังนี้  

1) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ จ านวน 6 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 
5.11  
ตารางที่ 5.11 กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  

 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

1 สพรศ., กสพส, กม.
OSCC 

การอนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการสถานพยาบาลสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

2 กสพส. การอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3 สพรศ. กสพส. การรับรองหลักสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ 
4 ศบส 1 -12 การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ   

พ่ึงพิง 
5 ศคบ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน

หรือภายนอก 
6 กม. การด าเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระท าผิดกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 



~ 24 ~ 
 

2) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จ านวน 3 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 5.12  
ตารางที่ 5.12 กระบวนงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

1 วศ., ส., บ. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2 บ. การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
3 บ. การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (ส าหรับแบบทั่วไป) 

 
3) สุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 2 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 

5.13  
ตารางที่ 5.13 กระบวนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 

 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

1 สช. การคัดเลือก อสม. ดีเด่น และประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 
2 สสม. 5 แห่ง การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค 

 
4) ภารกิจสนับสนุน จ านวน 10 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 5.14  

ตารางที่ 5.14 กระบวนงานภารกิจสนับสนุน 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

1 กม. การพัฒนากฎหมาย 
2 ตสน. การตรวจสอบภายใน 
3 สผชช. การจัดท าวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4 กบค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น และฝึกอบรม 
5 กผ. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
6 สลก. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
7 สลก. การขอใช้รถยนต์ราชการ 
8 IT การจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 
9 กพร. จัดท า ติดตามและตรวจประเมินผลตัวชี้วัดค ารับรองหน่วยงาน 
10 กม., ศคบ. การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน 

 
ซึ่งในแต่ละกระบวนงานมีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการความเสี่ยง     

การทุจริต และค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามตารางที่ 5.15 – 5.18 ดังนี้ 
 



~ 25 ~ 
 

ตารางที่ 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

1 สพรศ. 
กสพส. 
OSCC 
กม. 
ศคบ. 

การอนุมัต/ิอนุญาต           
ให้ประกอบกิจการ 
ใหด้ าเนินการสถานพยาบาล            
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเกีย่วกับ
สถานพยาบาล 

/      1. เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา  

ด ี ปานกลาง 

2. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, 
โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

ด ี ค่อนข้างต่ า 

3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ  

ด ี ปานกลาง 

4. การเสนอความเห็นการอนุมัติ  และอนุญาตการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามล าดับ   

ด ี ปานกลาง 

5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ 
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า 

2 กสพส. การอนุญาตใหเ้ป็น
ผู้ด าเนินการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ  

/   1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

ด ี ปานกลาง 

2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสาร
ราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน  

ด ี ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางอ้อม 

ด ี ปานกลาง 

4. เจ้าหน้าที่เอื้อหรือมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการทุจริต
เกิดขึ้นระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศ  
ผลสอบเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า 

5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ด ี ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (ต่อ) 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

3 สพรศ. 
กสพส. 

การรั บรอ งหลั ก สู ต รและ
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 

/   1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ไม่เป็นมาตรฐาน 

ด ี ปานกลาง 

2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขออนุญาตไม่
เป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ 

พอใช้ ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าที่/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต 

ด ี ปานกลาง 

4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดลุยพินิจที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อการขออนุญาตเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์ 

พอใช้ ปานกลาง 

5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอ
อนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์ 

ด ี ค่อนข้างสูง 

4 ศบส.1 - 12 การอนุมัติ อนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 

/   1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯเรียกรับผลประโยชน์ใน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

พอใช้ ปานกลาง 

2.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/
ของขวัญ เพื่อแลกกับการอ านวยความสะดวกในการ
ตรวจประเมินฯ 

ด ี ปานกลาง 

3.เจ้าหน้าท่ีใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และ
ให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ 

พอใช้ ปานกลาง 

4.คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือ
ช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (ต่อ) 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

5 ศคบ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนให้
เช่ือมโยงกับหน่วยงานภายใน
หรือภายนอก 

 /  1.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่
เป็นธรรม 

อ่อน ค่อนข้างสูง 

2.เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลยพินิจในการรับพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่ถูกต้อง 

พอใช้ ปานกลาง 

3.เจ้าหน้าที่อาจใช้ช่ือ และรหัสของเจ้าหน้าที่คนอื่นใน
การลงช่ือเข้าระบบ www.crm.hss.moph.go.th 

ด ี ต่ า 

4.เจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องร้องเรียนไม่ตรงกับพื้นที่ความ
รับผิดชอบ ส่งผลให้ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย 

อ่อน ค่อนข้างสูง 

5.เจ้าหน้าที่อาจปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร หรือเพิ่มเติม
เอกสารของผู้ร้องเรียน 

อ่อน ค่อนข้างสูง 

6.เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ 
ด าเนินการล่าช้า 

พอใช้ ปานกลาง 

7.การสรุปผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด ี ต่ า 

6 กม. การด าเนินคดีสถานพยาบาล
และผู้กระท าผิดกฎหมาย 

 /  1. เจ้ าหน้าที่ เ รี ยกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารการกระท าความผิด 

ด ี ปานกลาง 

2.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการกระท า
ความผิด อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.16 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

1 วศ. 
บ. 
ส. 

การส่งเสริมและรับรอง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 /  1. ข้อมูลประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

พอใช้ ปานกลาง 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์ประเมินท่ีตั้งไว้ 

พอใช้ ปานกลาง 

3. การตรวจสอบความครบถ้วนหลักฐานประกอบการ
รับรองผลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

พอใช้ ปานกลาง 

2 บ. การจัดท าแผนแม่บท (Master 
plan) ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

 /  1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าแผนแม่บทไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน 

ด ี ต่ า 

2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

พอใช้ ปานกลาง 

3 บ. การออกแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ  
(แบบท่ัวไป) 

 /  1.การจัดท าแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ก่อสร้างไม่สอดคล้องต่อการใช้งาน 

พอใช้ ปานกลาง 

2.การก าหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือเอื้อ
ผู้ค้าบางราย 

พอใช้ ปานกลาง 

3.การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบแต่ละวิชาชีพไม่ถูกต้อง
เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

พอใช้ ปานกลาง 

4.เรียกรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบระหว่างการ
ก่อสร้าง 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.17 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

1 สช. การคัด เลือก  อสม.  ดี เด่ น
ระดับชาติ และประเมินผล
งาน อสม. ดีเยี่ยมและดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง 

 /  1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ 
ได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ด ี ปานกลาง 

2. คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจาก
รูปแบบการต้อนรับตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละ
พื้นที ่

ด ี ปานกลาง 

3. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีผลกระทบต่อการ
คัดเลือก 

ด ี ปานกลาง 

2 สสม. การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ
เขต/ภาค 

 /  1.ความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก อสม.
ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

ด ี ปานกลาง 

2.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถร่วมเป็น
กรรมการ หรือเข้าร่วมได้ตลอดการคัดเลือกและน าเสนอ
ผลงาน 

ด ี ค่อนข้างต่ า 

3.การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

พอใช้ ปานกลาง 

4.เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่
เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.น าเสนอและตอบข้อ
ซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับ
การอนุญาตจากกรรมการ 

ด ี ค่อนข้างต่ า 

5.การน าเสนอข้อมูลเท็จ ที่ไม่ตรงกับผลงานน าเสนอของ 
อสม.ดีเด่น 

พอใช้ ปานกลาง 

6.รูปแบบการคัดเลือกมีข้อจ ากัด ท าให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค 

ด ี ค่อนข้างต่ า 
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ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

1 กม. กระบวนการพัฒนากฎหมาย  /  1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย 

ด ี ปานกลาง 

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจท าให้กฎหมายเอื้อ
ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

พอใช้ ปานกลาง 

2 
 

กม. 
ศคบ. 

การจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

 /  1. เจ้าหน้าที่ ใ ช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง 

พอใช้ ปานกลาง 

2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพิ่มเติมเอกสารของ 
ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือหรือ
กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

พอใช้ ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ
ด าเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง  

พอใช้ ปานกลาง 

4. ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
เอื้อประโยชน์กับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

ด ี ปานกลาง 

5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือ
มีส่วนได้เสียกับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

ด ี ปานกลาง 

6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ธรรม  

ด ี ปานกลาง 

7. การติดตามผล และสรุปผลการด าเนินการไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ด ี
 

ปานกลาง 

3 สผชช. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผ่านวารสารวิชาการกรม 

 /  1. เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ
พิจารณาผลงานวิชาการของพวกพ้องหรือไม่เผยแพร่
ตามล าดับ 

ด ี ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ต่อ) 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/

ทรัพยากรภาครัฐ 
4 ตสน. การตรวจสอบภายใน  /  1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ พอใช้ สูง 

2. การแทรกแซงการท างานท าให้การใช้ดุลยพินิจของ           
ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

พอใช้ สูง 

3. การให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ด ี ค่อนข้างต่ า 

5 กบค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นและ
ฝึกอบรม 

 /  1. ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน ด ี สูง 
2. คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การ
คัดเลือกที่ไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

พอใช้ ปานกลาง 

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็น
ธรรมเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ 

ด ี ต่ า 

4. คณะกรรมประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลงานหรือความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  

ด ี ต่ า 

5. คณะกรรมประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งใช้ดุลย
พินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

ด ี ปานกลาง 

6 กผ. กา รบริ ห าร แผนงานและ
งบประมาณประจ าปี  

  / 
 

1. การจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
ไม่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ  

พอใช้ ต่ า 

2. ไม่ปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พอใช้ ต่ า 

3. การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็น
ธรรม มีความเหลื่อมล้ าด้านงบประมาณและทรัพยากร
และเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

ด ี ปานกลาง 

4. การใช้งบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และเบิกจ่ายไม่ตรงความจริง 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ต่อ) 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/

ทรัพยากรภาครัฐ 
7 สลก. ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย วิ ธี

คัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
  / 1. การใช้อ านาจในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 

คณะกรรมการต่างๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  
ด ี
 

ค่อนข้างสูง 

2. คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR 
และ ราคากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ 

ด ี ปานกลาง 

3 .  เ จ้ าหน้ าที่ แก้ ไ ขหรื อขอ เอกสาร เพิ่ ม เ ติ มจาก
ผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อเป็นคุณหรือ
โทษต่อผู้ประกอบการ 

ด ี ปานกลาง 

4. การใช้ดุลยพินิจ/อ านาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะ
พวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์อาจมีผลต่อราคาที่
สูงขึ้น หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไมไ่ดม้าตรฐาน 

ด ี
 

สูง 

5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ด ี ปานกลาง 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการท าให้ได้รับพัสดุไม่ครบจ านวน ไม่มี
คุณภาพ 

ด ี ปานกลาง 

8 สลก. การใช้รถยนต์ราชการ   / 1.การน ารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว ด ี ต่ า 
2.น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ ามันไม่ครบตามบิล
ใบเสร็จ 

ด ี ต่ า 

3.พนักงานขับรถยนต์ไม่มีการศึกษาเส้นทางก่อนการ
ปฏิบัติงานจึงท าให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ ามัน 

ด ี ต่ า 

4.การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ค้า 

ด ี ดี 

5.ผู้ขอใช้รถกับผู้เดินทางไม่ใช่เป็นคนเดียวกัน (ไม่ระบุช่ือ
ผู้เดินทางไปราชการในใบขอใช้รถยนต์) 

พอใช้ ต่ า 
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 ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ต่อ) 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่งหน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/

ทรัพยากรภาครัฐ 
9 IT การจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพวง 

 /  1.การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจ าเป็น ท าให้ต้องใช้ต้นทุน
เกินความจ าเป็น 

ด ี ปานกลาง 

2.การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด ี ต่ า 
3.การล็อกสเปคของอุปกรณ์/วัดสุ ท่ีใช้ในการด าเนินการ พอใช้ ปานกลาง 
4.การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6) 

พอใช้ ปานกลาง 

10 กพร. กา ร จั ด ท า  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลตัว ช้ีวัดตามค า
รับรองปฏิบัติราชการ 

 /  5.รับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร พอใช้ ต่ า 
6.การประเมินผลคะแนนตามดุลยพินิจไม่เหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ 

พอใช้ ปานกลาง 

7.การมอบผู้แทนท่ีมีคุณวุฒิที่ไม่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม
(ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) 

พอใช้ ปานกลาง 
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จากตารางที่  5.15-5.18 สามารถสรุปรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของ          
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม 3 ประเด็นการทุจริต ได้ดังนี้  

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  จ านวน 4 กระบวนงาน
ประกอบด้วย  

1.1 การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

1.2 การอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1.3 การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
1.4 การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง  
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  จ านวน 14 

กระบวนงาน ประกอบด้วย 
 2.1 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
2.3 การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)  
2.4 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 
2.5 การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต/ภาค 
2.6 การพัฒนากฎหมาย 
2.7 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.8 การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการ 
2.9 การตรวจสอบภายใน 
2.10 กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นและฝึกอบรม 
2.11 การจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2.12 การจัดท า ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ  
2.13 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน

หรือภายนอก 
2.14 การด าเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระท าผิดกฎหมาย 
 

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  จ านวน 3 กระบวนงาน ได้แก่  

3.1 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
3.3 การใช้รถยนต์ราชการ 
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 ตารางที่ 5.19 แสดงจ านวนรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ าแนกตามประเภทการทุจริต 
 

รปูแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต จ านวน (กระบวนงาน) 
1. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

4 

2. การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 14 
3. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   3 
  

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้นได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินการทบทวน  
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานใหม่ที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือด าเนินการ 
รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ซึ่งมรีายละเอียดแสดงตามตารางที่ 5.20 ดังนี้  
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ตารางที่ 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

1. การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ ใหด้ าเนินการ
สถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเกีย่วกับสถานพยาบาล 
 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
2. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ  
4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการด าเนินการ
ไม่เป็นไปตามล าดับ   
5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ 
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

1. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบค าขอ 
- ก าหนดขั้นตอนการน าเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

กพรศ.  
กสพส.  
OSCC 
กม. 
ศคบ. 
ศบส. 1 - 12 

2. จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  และการโฆษณา
หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
3. ด าเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม 
4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ  
และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองน าเสนอผลการประเมิน 
5.  ฝึ กอบรม ส่ ง เสริ มความรู้ กฎหมาย เกี่ ย วกับสถานพยาบาล               
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การโฆษณาสถานพยาบาล  
และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

2. การอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสาร
ราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน  
3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางอ้อม 
4. เจ้าหน้าที่เอื้อหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้น
ระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบเป็น
ผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

1. จัดท าคู่มือมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัคร
สอบ  

กสพส.  
 
 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบเอกสารและการ

ควบคุมการสอบ 
3. จัดท ามาตรฐานการเข้าสอบและการคุมสอบผู้ด าเนินการสปา 

4. จัดท ามาตรฐานการจัดท าและการจัดเก็บข้อสอบให้มีความรัดกุม 
โปร่งใสในรูปแบบคณะกรรมการ 

5. ส่งเสริมความรู้กฎหมายด้านการขออนุญาตด าเนินการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. รับรองหลักสตูรและ
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
 

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่
เป็นมาตรฐาน 
2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขออนุญาตไม่เป็น
มาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต 
4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดุลพินิจที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษต่อขออนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์ 
5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอ
อนุญาตเพื่อและกับผลประโยชน์ 

1. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองสถานบันการศึกษา    
ด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ  

กพรศ. 
กสพส. 

2. จัดท าแบบค าขอรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการ
เพื่อสุขภาพ ให้เป็นมาตรฐาน 
3. จัดท ามาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาด้าน
สุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
4. การพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อ
สุขภาพโดยคณะกรรมการฯ และมีอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 
5. ส่งเสริมความรู้ด้านการรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและ
หลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



~ 38 ~ 
 

 
ตารางที่ 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

4. การอนุมัติ อนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพิง 

1. เจ้าหนา้ที่เรียกรับผลประโยชนในระหวา่งการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
2. เรียกรับผลประโยชนระหวา่งการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานประกอบการดูแลผูส้งูอายุหรือผู้มภีาวะพึงพิง 
3. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตตอ่คณะกรรมการฯ  
4. การเสนอความเห็นการอนมุัติและอนุญาตการด าเนินการ
ไมเป็นไปตามล าดับ   
5. คณะกรรมการพจิารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ 
ช่วยเหลือพวกพ้อง  

1. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ
สถานประกอบการดูแลผูสู้งอายุหรือผู้มภีาวะพึงพิง 
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบค าขอ 
- ก าหนดขั้นตอนการน าเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ศบส. 1 - 12 
กสพส.  
กม. 
 

2. จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการให้บรกิารเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบ
กิจการสถานประกอบการดูแลผูส้งูอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพิง 
3. ด าเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการสถานประกอบการดแูล
ผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะพึงพิงในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้า
มามีส่วนร่วม  
4. พิจารณาอนุมตัิ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ  
และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองน าเสนอผลการประเมิน 
5. ฝึกอบรม ส่งเสรมิความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพิงและดา้นคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



~ 39 ~ 
 

ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

1. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

1. ข้อมูลประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. คณะกรรมการตรวจประเมินใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
คลาดเคลื่อนจากเกณฑ์การประเมิน 
3. การตรวจสอบความครบถ้วนหลักฐานประกอบการรับรอง
ผลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 
- แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบเอกสาร 
- ก าหนดขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณารับรองมาตรฐาน  

วศ. 
บ. 
ส. 
ศบส 1 -12 
 

2. จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพส าหรับ
สถานบริการสุขภาพ  
- การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- การพัฒนาสถานบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
- ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- ผู้ตรวจประเมิน/คณะกรรมการรับรองคุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพประจ าสถานพยาบาล 
4. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา/ระบบพี่เลี้ยงให้กับสถานบริการด้าน
สุขภาพ เจ้าหน้าท่ี ศบส. และผู้ตรวจประเมิน 
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดท าแผนแม่บท (Master 
plan) ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าแผนแม่บทไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน 
2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

1.จัดท าคู่มือ/เกณฑ์มาตรฐานการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและ 
สภาพแวดล้อมของสถานบริการด้านสุขภาพเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน 

บ. 

2. ช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมกับ
คณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. คณะกรรมการสายวิชาชีพ กลั่นกรอง ตรวจทาน และรับรองความ
ถูกต้องของการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

3. การออกแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ (แบบท่ัวไป) 

1. การจัดท าแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
ไม่สอดคล้องต่อการใช้งาน 
2. การก าหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือเอื้อ
ผู้ค้าบางราย 
3. การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบแต่ละวิชาชีพไม่ถูกต้อง
เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
4. เรียกรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบระหว่างการก่อสร้าง 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ายเป็นที่
ยอมรับด้านอาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ 

บ. 

2. จัดท ามาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (vender list) 
3. การบริหารจัดการภายใน โดย หัวหน้าก ากับมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ด าเนินการพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างโดยคณะกรรมการ 

4 .  ก า ร คั ด เ ลื อ ก  อ ส ม . ดี เ ด่ น
ระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม  
และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 
 

1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.
ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ได้รับข้อมูลประกอบการ
พิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. คณะกรรมการการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจาก
รูปแบบการต้อนรับตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นท่ี 
3. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีผลกระทบต่อการ
คัดเลือก 

1. จัดท าเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง 
- เกณฑ์คุณสมบัติส่วนบุคคล 
- เกณฑ์ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะงาน  

กม. 

2. ก าหนดรูปแบบการต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ให้เรียบ
ง่าย เน้นประหยัด 
3. จัดท าเกณฑ์และคุณสมบัติคณะกรรมการคัดเลือก อสม.เช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา  

 

4. คณะกรรมการอ านวยการการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เป็นผู้พิจารณา
ล าดับสุดท้ายก่อนประกาศเป็น อสม. ดีเด่นทุกระดับ 
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

5. การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ
เขต/ภาค 

1. ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/
ภาค ที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. การน าเสนอข้อมูลเท็จ ท่ีไม่ตรงกับผลงานน าเสนอของ อส
ม.ดีเด่น 

1. จัดท าคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ช้ีแจง และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย  

สสม. 

2. จัดท าท าเนียบคณะกรรมการ ท่ีมีรายละเอียดติดต่อประสานงาน 
3. มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด (จาก
ฐานข้อมูล thaiphc.net /ส าเนาใบประกาศนียบัตร 
3. ก าหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งผลงานให้คณะกรรมการ 
4. จัดท าเกณฑ์และผู้รับผิดชอบการตรวจสอบการน าเสนอผลงานงานการ
คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค 
5. จัดท าหลักเกณฑ์การน าเสนอแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์และหนังสือ
รับรองผลงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบผลงานจาการน าเสนอและผลงานเชิง
ประจักษ์ในพ้ืนท่ี 

6. การพัฒนากฎหมาย 1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย 

1. จัดท าคู่มือเกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติและกลไกการตรวจสอบ คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการร่างกฎหมาย 

กม. 

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจท าให้กฎหมายเอื้อ
ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

2. เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายช่องทางเพื่อความ
โปร่งใสและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
7. การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียน
อย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง 
2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพิ่มเติมเอกสารของ 
ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือหรือ
กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 
3. เจ้าหน้าที่ ไม่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ ได้รับหรือ
ด าเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง  
4. ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อ
ประโยชน์กับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 
5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือ       
มีส่วนได้เสียกับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 
6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม  
7. การติดตามผล และสรุปผลการด าเนินการไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

1. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนส าหรับเจ้าหน้าที่ 
- แนวทาง/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

กม. 
ศคบ. 

2. จัดท าและเผยแพร่คู่มือการร้องเรียนส าหรับประชาชน 
- แนวทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน 
- อบรมเจ้าหน้าท่ีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
4. ตั้งแต่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้รับผิดชอบอย่างระมัดระวังไม่ให้
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้นและครอบคลุมทุกวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง  
5. คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองที่เข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุมและ
ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาข้อร้องเรียน 
เป็นไปตามข้อเท็จจริง ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการสรุปวิเคราะห์ก่อน
น าเสนอ 
6. ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นตามข้อก าหนด/ระยะเวลาที่
ก าหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. มีระบบก ากับ ติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน 

8. เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน
วารสารวิชาการกรม 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณา
ผลงานวิชาการของพวกพ้องหรือไม่เผยแพร่ตามล าดับ 

1. จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานการเตรียม
ต้นฉบับเพือ่เผยแพร่ในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สผชช. 

2. แต่งตั้ งคณะท างานพิจารณาบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมทุกศาสตร์  
3. ประชุมคณะท างานพิจารณาบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

9. การตรวจสอบภายใน 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ 
2. การแทรกแซงการท างานท าให้การใช้ดุลพินิจของ           
ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
3. การให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เ พื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย 

1.จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ  ตสน. 
2. ก าหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

3. ก าหนดมาตรการ และบังคับใ ช้บทลงโทษ จากการเรียกรับ
ผลประโยชน์  

 

4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ รวดเร็ว 

 

10. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นและ
ฝึกอบรม 

1. ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน 
2. คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกที่
ไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม
เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ 
4. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเรียกรบั
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลงานหรือความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  
5. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งใช้
ดุลพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

1. ก าหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

กบค. 

2. ก าหนดมาตรการ และบังคับใ ช้บทลงโทษ จากการเรียกรับ
ผลประโยชน์  
3. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ รวดเร็ว  
4. จัดท าเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและเปรียบเทียบข้อมูลโดย
คณะอนุกรรมการก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก   
5. พัฒนากระบวนการตรวจสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเปิดช่องทางร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณา 

11. การจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพวง 

1. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
ไม่เหมาะสม เกินความจ าเป็น ท าให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความ
จ าเป็น 
2. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การล็อคสเปคของอุปกรณ์/วัดสุ ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
4. การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6) 

1.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณตามโครงการความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน 

 

2.มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมจัดท า TOR 

 

3.จัดท าคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอ่ืน  
4.มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ในงานท่ีจะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

12. การจัดท า ติดตาม และ
ประเมินผลตัวช้ีวัดตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ 

1. การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับผลงานเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
2. การมอบผู้แทนที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม
(ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) ในการก าหนด
หลักเกณฑ์/การประเมินผล 

1.ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้รับทราบทั้ง 
คกก. ตรวจประเมินฯ และหน่วยงานรับตรวจ 

 
กพร. 

2.การประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  
2.1 กก.กลั่นกรองผลงาน 
2.2 กก.ประเมินผลและรับรองผลการประเมินฯ 
3. ผลการตรวจประเมินฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรม 
4. ก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจน 

13. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้เช่ือมโยงกับ
หน่วยงานภายในหรือภายนอก 

1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็น
ธรรม 
2. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่ถูกต้อง 
3. เจ้าหน้าที่อาจใช้ช่ือ และรหัสของเจ้าหน้าที่คนอื่นในการ
ลงช่ือเข้าระบบ www.crm.hss.moph.go.th 
4. เจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องร้องเรียนไม่ตรงกับพื้นที่ความ
รับผิดชอบ ส่งผลให้ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย 
5. เจ้าหน้าที่อาจปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร หรือเพิ่มเติม
เอกสารของผู้ร้องเรียน 
6.เจ้าหน้าที่ ไม่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ ได้รับหรือ 
ด าเนินการล่าช้า 
7. การสรุปผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. มีการตรวจสอบการรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่โดยหัวหน้างาน
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
2. ลงช่ือออกจากระบบทุกครั้งงานใช้งานในระบบ 
www.crm.hss.moph.go.th 
3. จัดท าเอกสารช้ีแจงถึงอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบการด าเนินการในการส่งเรื่องร้องเรียนให้พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการรับเรื่องร้องเรียนว่าถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่อย่างไร ตรงกับเอกสารของผู้ร้องเรียน หรือไม่ โดย
หัวหน้างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
5. จัดท าระบบการติดตามความก้าวหน้า การสรุปผล และรายงานผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนเป็นระยะ  
 

ศคบ. 

14. การด าเนินคดีสถานพยาบาล
และผู้กระท าผิดกฎหมาย 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารการกระท าความผิด 
2. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการกระท าความผิด 
อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง 

1. ก าหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ 
2. ก าหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

กองกฏหมาย 
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ตารางที่ 5.22 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารแผนงานและ
งบประมาณประจ าป ี

1. การจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
ไม่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ  
2. ไม่ปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้หน่วยงานท่ีไม่เป็นธรรม 
มีความเหลื่อมล้ าด้านงบประมาณและทรัพยากรและเอื้อ
ประโยชน์แก่พวกพ้อง 
4. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และเบิกจ่ายไม่ตรงความจริง 

1. จัดท าคู่มือและช้ีแจงข้อปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท าค าขอ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์แก่หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

กผ. 

2. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าของบประมาณ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดสรรงบประมาณตาม 
พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปี 
4. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานและ
งบประมาณระดับกรมและระดับหน่วยงาน 
5. พัฒนาระบบ กลไก แนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผลการด าเนินงานและงบประมาณ ได้แก่ ระบบ SMART  
6. พัฒนาความรู้ด้านการบริหารแผนงาน งบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(เฉพาะเจาะจง) 

1. การใช้อ านาจในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้ งเป็น 
คณะกรรมการต่างๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และ 
ราคากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ 
3. เจ้าหน้าที่แก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ
ที่ ยื่ น เ อก ส า ร ไ ม่ ค รบ ถ้ ว น เพื่ อ เ ป็ นคุ ณหรื อ โ ทษต่ อ
ผู้ประกอบการ  
4. การใช้ดุลพินิจ/อ านาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะพวกพ้อง
หรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์อาจมีผลต่อราคาที่สูงขึ้น หรือ
คุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน  
5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 
6. กรรมการตรวจรับพัสดุ เรี ยกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการท าให้ได้รับพัสดุไม่ครบจ านวน ไม่มีคุณภาพ 

1. จัดท าแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน  
-  องค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ แบบมีส่วนร่วมจากภายใน
และนอกหน่วยงาน  
- ก าหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะคณะกรรมการเฉพาะพัสดุ 
- จัดท าบัญชีรายชื่อ (List) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเภท 

สลก. 

2. จัดท าแนวทาง/คู่มือการคัดเลือกสินค้า บริการ ร้านค้า หรือ
ผู้ประกอบการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
3. จัดท าแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อ
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือ 
ผู้ประกอบการ  
4. จัดท าคู่มือ/แนวทางการจัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลด
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี  
5. พัฒนาความรู้และศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
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ตารางที่ 5.22 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสีย่งการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

3. การใช้รถยนต์ราชการ 1. การน ารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว 
2. น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัวหรือเตมิน้ ามันไม่ครบตามบิลใบเสร็จ 
3. พนักงานขับรถยนต์ไม่มีการศึกษาเส้นทางก่อนการ
ปฏิบัติงานจึงท าให้เกิดการสิ้นเปลอืงน้ ามัน 
4. การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ค้า 
5. ผู้ขอใช้รถกับผู้เดินทางไม่ใช่เป็นคนเดียวกัน (ไม่ระบุชื่อผู้
เดินทางไปราชการในใบขอใช้รถยนต์) 

1. เจ้าหน้าที่มีการควบคุมการใช้รถยนต์ราชการตามแบบขอใช้รถ     
(แบบ 3,แบบ 4) 

สลก. 

2. มีการควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันด้วยบัตรเติมน้ ามัน (Fleet Card) 

3. มีการแจ้งพนักงานขับรถยนต์ให้ศึกษาเส้นทางก่อนการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า 1 วัน ใช้ map ในการน าทาง 
4. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมยานพาหนะด าเนินการประสานกับผู้ค้าโดยตรง 
5. ควบคุมโดยการใช้แบบขอใช้รถ (แบบ 3) และมีการสุ่มตรวจประเมิน 
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6. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต             
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ 6 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของ
ส านักงาน ป.ป.ท.) ดังนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและจัดท ารายงายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจากนั้น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิเคราะห์ผล 
สังเคราะห์ผล สรุปและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอผู้บริหารและ
ส านักงาน ป.ป.ท. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 สถานะของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ทั้ง 13 
แผนงาน สามารถจ าแนกตามเกณฑ์ระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้ 
 1. ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกินกว่าจะยอมรับได้ 
 2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  จ านวน  3 แผนงาน 
ได้แก่  

2.1 การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
2.2 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
2.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

3. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่เกิดเหตุเฝ้าระวังต่อเนื่อง จ านวน 10 แผนงาน ได้แก่  
3.1 การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
3.2 การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3.3 รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพ่ือสุขภาพ 
3.4 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3.5 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 
3.6 การพัฒนากฎหมาย 
3.7 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.8 เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการกรม 
3.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น/ฝึกอบรม 
3.10 การตรวจสอบภายใน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสามารถสรุปสถานะความเสี่ยงของแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้ ความเสี่ยงระดับต่ า จ านวน 10 แผนงาน และความเสี่ยงระดับปานกลาง จ านวน 3 แผนงาน  
ดังนั้นจึงไม่มีหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการเพียงเพ่ิมมาตรการบางส่วนเท่านั้น รายละเอียดตามตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 รายงานการบริหารแผนความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จ านวน/ระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูงมาก 
10 3 0 

1. การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้
ด าเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับ
สถานพยาบาล 

/   

2. การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

/   

3. รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ
และการบริการเพื่อสุขภาพ 

/   

4. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

/   

5. การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม 
และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 

/   

6. การพัฒนากฎหมาย /   
7. การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

/   

8. เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการกรม /   
9. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงขึ้น/ฝึกอบรม 

/   

10. การตรวจสอบภายใน /       
11. การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม 

 /  

12. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี  /  
13. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง)  /  
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 7. ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประเมินผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้ 
ดังนี้  
ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ,  
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. การอนุมัติ อนุญาตให้
ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการ
สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ
การโฆษณาหรือประกาศ
เกี่ยวกับสถานพยาบาล 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชนในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

/   

2. เรียกรับผลประโยชนระหว่างการตรวจประเมินเพ่ือ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 /  

3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ  

/   

4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการ
ด าเนินการไมเป็นไปตามล าดับ   

/   

5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอ้ือประโยชน์หรือให้ความ 
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท าคู่มือการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
2. การออกใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ด าเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1. เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

/   

2. เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือปลอมแปลง
เอกสารราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน 

/   

3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางอ้อม 

/   

4. เจ้าหน้าที่เอ้ือหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริต
เกิดขึ้นระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศ
ผลสอบเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

/   

5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท ามาตรการในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ 
2. จัดท ามาตรการในการเข้าสอบและคุมสอบผู้ด าเนินการสปา 
3. จัดท ามาตรการในการจัดท าและการจัดเก็บข้อสอบให้มีความรัดกุม  โปร่งใส 
4. ออกข้อสอบที่แตกต่างกัน เป็นจ านวน 4 ชุด เพื่อป้องกันการลอกข้อสอบ 

 

 

 

 

 



~ 51 ~ 
 

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ,  
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
3. รับรองหลักสูตร
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
และการบริการเพ่ือสุขภาพ 

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ไม่เป็นมาตรฐาน 

/   

2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขออนุญาตไม่
เป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ 

/   

3. เจ้าหน้าที่/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต 

/   

4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อขออนุญาตเพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน ์

/   

5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอ
อนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์ 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพ 
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
- ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบค าขอ 
- ก าหนดขั้นตอนการน าเรื่องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
2. จัดท าคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพ (คู่มือประชาชน) 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองวิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน, กองสุขศึกษา 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. การส่งเสริมและรับรอง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1. ข้อมูลประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

/   

2. คณะกรรมการตรวจประเมินใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์การประเมิน 
(2.1ขาดคู่มือส าหรับผู้ตรวจการประเมินในการควบคุม
ตรวจประเมินระดับ เขต 
2.2 เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์ประเมิน
ที่ตั้งไว้) 

 /  

3. การตรวจสอบความครบถ้วนหลักฐานประกอบการ
รับรองผลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. จัดท าคู่มือให้ผู้ตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจการประเมินระดับเขต 
2. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ
ประเมิน 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท าคู่มือให้ผู้ตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจการประเมินระดับเขต 
2. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ
ประเมิน ผ่านระบบ on line meeting 
3. ด าเนินการประเมินผลผ่านระบบ electronic โดยคณะกรรมการ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองแบบแผน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
2. การจัดท าแผนแม่บท 
(Master plan) ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าแผนแม่บทไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน 

 /  

2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องและเป็น
ที่ยอมรับเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเพ่ิมเติม 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท าคู่มือ/เกณฑ์มาตรฐานการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ของสถานบริการสุขภาพ  
2. ประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องระหว่างการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม  
3. คณะกรรมการสายวิชาชีพกลั่นกรอง ตรวจทาน และรับรองความถูกต้องของการ
จัดท าแผนแม่บทดา้นอาคารและสภาพแวดล้อม 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
3. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม  
และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 

1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ 
อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ได้รับข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

/   

2. คณะกรรมการการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจาก
รูปแบบการต้อนรับตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละ
พ้ืนที ่

/   

3. การเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือให้มีผลกระทบต่อการ
คัดเลือก 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท าแนวทางการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (SOP) เพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทุกจังหวัด 
2. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ โดยคัดเลือกกรรมการ
จากหน่วยงานวิชาการต่างๆ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของ
กรรมการชัดเจน 
3. แต่งตั้งคณะอ านวยการท าหน้าที่ในการรับรองผลการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
3. แจ้งก าหนดการ ช่วงเวลา สถานที่ และรูปแบบการคัดเลือก และการน าเสนอ
ผลงาน โดยใช้รูปแบบเดียวกัน 
4. จัดท าข้อก าหนดส าหรับกรรมการและผู้รับการประเมิน การห้ามเรียกรับ
ผลประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองกฎหมาย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
4. การพัฒนากฎหมาย 1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย 
/   

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจท าให้กฎหมาย
เอ้ือประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท าแนวทางการร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกกรม 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ชัดเจน  
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
5. การจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง 

/   

2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพ่ิมเติมเอกสารของ 
ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือหรือ
กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

/   

3. เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ
ด าเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง  

/   

4. ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
เอ้ือประโยชน์กับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

/   

5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือ       
มีส่วนได้เสียกับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

/   

6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ธรรม  

/   

7. การติดตามผล และสรุปผลการด าเนินการไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและพัฒนาระบบการก ากับติดตามการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
2. จัดท าเอกสารชี้แจงถึงอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการ
ด าเนินการในการส่งเรื่องร้องเรียนให้พื้นที่ความรับผิดชอบ 
3. จัดท าระบบการกลั่นกรองและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักผู้เชี่ยวชาญ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
6. เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน
วารสารวิชาการกรม 

1. เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์เ พ่ือแลกกับการ
พิจารณาผลงานวิชาการของพวกพ้องหรือไม่เผยแพร่
ตามล าดับ 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานการเตรียมต้นฉบับเพ่ือ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว  
2. แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประกอบด้วย คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทุก
ศาสตร์ ร่วมเป็นกองบรรณาธิการและพิจารณาบทความ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
7.  การคัดเลือกบุคคลเ พ่ือ
แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ระดับสูงขึ้นและฝึกอบรม 

1. ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน /   

2. คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การ
คัดเลือกท่ีไม่เป็นธรรมหรือเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง 

/   

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็น
ธรรมเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ 

/   

4. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง
เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือแลกกับการพิจารณาผลงาน
หรือความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

/   

5. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งใช้
ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. ก าหนดเป็นมาตรฐานการท างานในการจัดส่งหนังสือเวียนเรื่องเร่งด่วนและส าคัญ 
และเพ่ิมช่องทางการแจ้งเวียนผ่าน Line “กบค.” และ “HR Network”  E-mail  
2. อ.ก.พ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรมและ
โปร่งใส   
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือก (เลื่อนระดับสูงขึ้น และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) เพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เพ่ือด าเนินการคัดเลือก  
5. ด าเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการ 

 

 

 



~ 59 ~ 
 

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
8. การตรวจสอบภายใน 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ /   

2. การแทรกแซงการท างานท าให้การใช้ดุลยพินิจของ           
ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 

/   

3. การให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. หน่วยงานได้จัดท ากิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและก าหนดมาตรการ 
บทลงโทษ ในการป้องกันการทุจริตในหน้าที่ 
2. จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน      
7 ด้าน และเปิดโอกาสให้มีสิทธิอุทธรณ์ข้อทักท้วง 
3. จัดตั้งและพัฒนาระบบให้ค าปรึกษาผ่านช่องทาง Online  
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. การบริหารแผนงานและ
งบประมาณประจ าปี 

1. การจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
ไม่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ  

 /  

2. ไม่ปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

/   

3. การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็น
ธรรม มีความเหลื่อมล้ าด้านงบประมาณและทรัพยากร
และเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง 

 /  

4. การใช้งบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และเบิกจ่ายไม่ตรงความจริง 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. จัดท าระบบติดตามผลในระบบ SMART และรายงานผลต่อผู้บริหารทุกเดือน 
2. จัดท ามาตรการส าหรับจัดการหน่วยงานที่ไม่จัดท าค าของบประมาณฯ ตามที่คณะ
กรรมการฯ พิจารณา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร ด้วยความโปร่งใส 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. ชี้แจงข้อปฏิบัติ และแนวทางในการจัดค าของบประมาณตามยุทธศาสตร์ให้
หน่วยงานทราบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองค าของบประมาณฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ 
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร 
4. จัดท าแนวทาง สร้างมาตรการ กลไกการก ากับ/ติดตาม ในการรายงานผลการ
เบิกจ่ายของหน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้ 
5. ใช้ระบบ SMART ในติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน ส านักงานเลขานุการกรม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

1. การใช้อ านาจในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการต่างๆ ที่เอ้ือต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  

 /  

2. คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR 
และ ราคากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ 

 /  

3 .  เ จ้ าหน้ าที่ แก้ ไขหรื อขอ เอกสาร เ พ่ิม เติ มจาก
ผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเพ่ือเป็นคุณหรือ
เป็นโทษต่อผู้ประกอบการ 

/   

4. การใช้ดุลยพินิจ/อ านาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะ
พวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์อาจมีผลต่อราคาที่
สู งขึ้น  หรือคุณภาพของพัสดุ /หรื อบริการที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน 

/   

5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 

/   

6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการท าให้ได้รับพัสดุไม่ครบจ านวน ไม่มี
คุณภาพ 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 
2. การคัดเลือกสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3. มีการตรวจรับสินค้าก่อนตรวจรับพัสดุและเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
4. จัดท าคู่มือ/ Flowchart ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม 
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เอกสารอ้างอิง 
1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) (2563) คู่มือแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตส าหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน.
สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2563. จาก http://www.pacc.go.th/acoc_2018/uploads/2018/08/Manual5_1.pdf. 
2. ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
(2564). คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564. 
3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAS : FRAUD RIST-
ASSESSMENTS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4. ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
(2563). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
5. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม.(2562) รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต         
ของกระทรว งคมนาคม  ประจ าปี งบประมาณ พ . ศ .  2562  สื บค้ น เมื่ อ  2 1  เ มษายน  2563 .  จ าก 
https://complain.mot.go.th/prproject/files_upload/publishonweb/ITA/2562.pdf. 
7. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563, ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 137 ตอนที่  41 ก หน้า 36 – 42 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2563, สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2563. จาก  
http://www.library.coj.go.th/file_upload/module/law/digital_file/aaf59775.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pacc.go.th/acoc_2018/uploads/2018/08/Manual5_1.pdf


กลุม่งานคุม้ครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ
E-mail: anticorruption.hss@gmail.com

เบอร์โทรศพัท ์0 2193 7034 ,18826      
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