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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าประสงค์การด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ  
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์  2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการ
สุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน  และ 3. ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
การแพทย์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ภารกิจที่ส าคัญดังนี้ พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชน     
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล  พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค      
ด้านระบบบริการสุขภาพ  ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
พัฒนาการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย และพัฒนาเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพต้องด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือรับประกันว่ากรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพจะให้บริการแก่ประชาชนและสังคมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การทุจริตของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ และ 3) การทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 13 กระบวนงาน ดังนี้  
 1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  จ านวน  3 กระบวนงาน ได้แก่ 
  1.1 การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
  1.2 การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
  1.3 การรับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ 
 2. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ จ านวน  8 กระบวนงาน ได้แก่ 
  2.1 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  2.2 การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
  2.3 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 
  2.4 การพัฒนากฎหมาย 
  2.5 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.6 การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการกรม 
  2.7 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น/ฝึกอบรม 
  2.8 การตรวจสอบภายใน 
 3. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   จ านวน  2 
กระบวนงาน ประกอบด้วย 
  3.1 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
  3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
 ส าหรับการประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 นั้นพบว่าไม่มีเหตุการณ์การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง 3 ประเด็น และทั้ง 5 แผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตได้พัฒนาและด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริตต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



ค าน า 
 

 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติ
หน้าที่ การให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ครอบคลุม 3 ประเด็น 
ส าคัญ ได้แก่  1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ 3) การใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งถ้าองค์กรสามารถบริหารจัดการแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ครอบคลุมทุกกระบวนงานภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของทุกหน่วยงานภายในองค์กร และมี
เครือข่ายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ย่อม
เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มรีะบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จะสามารถขับเคลื่อนให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เป็นองค์กรที่ท างานอย่างมีความสุข เป็นส่วนส าคัญที่จะคับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคม   
ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับค่าดัชนีรับรู้การทุจริต (Perception 
Corruption Index: PCI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และจะเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการ
สร้างการยอมรับในด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อบุคลากรภายใน 
ผู้รับบริการ และสังคม 
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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
บทน า 

1.1  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาภาครัฐตามหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับและสร้าง
วัฒนธรรมการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ก าหนดบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานควบคุมก ากับหรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจ สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับ
ภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี 
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชนและประชาชน สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึก ปลูกฝังค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    
ทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล        
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เน้นการพัฒนากลไกกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริต เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน     
ให้มีธรรมาภิบาล โดยประเมินจากค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ือสร้างการยอมรับในระดับสากล 

1.3 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท ามาตรการหรือ      
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้น     
การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1.4 แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการ
ป้องปราม กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่มีระบบคุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นตัวอย่างที่ดีในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบต่อหน้าที่ กรณีที่ปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา กลยุทธ์ที่ 3 ก าหนดให้เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 4 ก าหนดให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ  
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ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ กลยุทธ์ที่ 5 ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดย      
ไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 

1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2563 ตัวชี้ วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเปิดเผยการด าเนินงานของหน่วยงานต่อสาธารณะ ใน 2 ประเด็น คือ 

1.5.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี O37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O39 
– O41 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานก ากับติดตามการป้องกันการทุจริตประจ าปี และรายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

1.5.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต เป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมินครอบคลุมการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต น าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ลด
โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  

1.6 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ก าหนดระบบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม โดยมีกรอบการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ดังนี้  

1. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  

2. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
     ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและ  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการสนองคุณแผ่นดินใน
การเป็นข้าราชการที่ดี ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ โดยการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สร้างความตระหนักเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใช้เป็นมาตรการลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
การทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยก าหนดให้มี
กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใช้เป็นมาตรการ กลไกหรือ
แนวทางคู่มือในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของบุคลากรภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีมาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารและการ

ด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
2.2 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็งในการป้องกัน        

การเฝ้าระวัง การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ิมเครือข่ายต่อต้านการทุจริต  
2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 

3. ข้อมูลทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

วิสัยทัศน์   “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค
ประชาชนให้มีคุณภาพเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”  

พันธกิจ    
1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน 

และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและ

การจัดการสุขภาพภาคประชาชน 
6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์  
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้

อย่างยั่งยืน  
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 

อัตลักษณ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ:  

เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพ และเป็นผู้บริหารจัดการ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

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

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

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชน ครอบครัว และชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ด้านสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงคย์ุทธศาสตร์ที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.2 โครงสร้าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หนว่ยงานตัง้อยูส่ว่นกลาง หนว่ยงานตัง้อยูส่ว่นภมูิภาค 

กองแบบแผน 

กองวศิวกรรมการแพทย ์

กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน 

กองสขุศกึษา 

ส านกับรหิาร 

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม 

กลุม่บรหิารทรพัยากรบคุคล 

กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุม่แผนงาน 

ส านกัผูเ้ช่ียวชาญ 

ส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กองกฎหมาย 

กองสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ 

ศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสรจ็ 

ศนูยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสขุภาพ 

กองสขุภาพระหวา่งประเทศ 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 10 อบุลราชธานี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 1 เชียงใหม ่

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 2 พิษณโุลก 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 3 นครสวรรค ์

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 4 นนทบรุี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 5 ราชบรุี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 6 ชลบรุี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 7 ขอนแก่น 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 8 อดุรธานี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 9 นครราชสมีา 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 11 สรุาษฎรธ์านี 

ศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพท่ี 12 สงขลา 

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคเหนือ จงัหวดันครสวรรค ์

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคกลาง จงัหวดัชลบรุี 

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคใต ้จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ศนูยพ์ฒันาการสาธารณสขุมลูฐานจงัหวดัชายแดนใต ้จงัหวดัยะลา 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ ดังนี้ 

 1. โครงสร้างตาม พ.ร.บ.แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2552  
1) ส านักบริหาร 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

     4) ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
5) กองแบบแผน 
6) กองวิศวกรรมการแพทย์ 
7) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
8) กองสุขศึกษา 

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

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ด้าน
การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ดังนี้  
 ตารางที่ 4.1 กรอบระยะเวลาการด าเนินงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ  
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 มอบนโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของ กรม สบส. 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล 

                        

2 การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนับสนุนส าคัญท่ีจะท าการประเมินความเสี่ยง
การ ทุจริ ตและจั ด เตรี ยมข้ อมู ล  ขั้ นตอน 
แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน (เป็นปัจจัย
น าเข้าในกิจกรรมท่ี 3) 

                        

3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานใน
สังกัด กรม สบส. เพื่อวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                        

4 หน่วยงานในสังกัด กรม สบส. จัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานและภารกิจสนับสนุนท่ีส าคัญ 
และจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต รอบท่ี 1 (ขั้นตอนท่ี 1 – 5 ตามแบบ
รายงานฯ ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) 

                        

5 กคจ. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ 
กรม สบส. เสนอผู้บริหารและส านักงาน ป.ป.ท 

               3-4         

6 หน่วยงานในสังกัด กรม สบส. ปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมท้ังรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง
การทุจริต รอบท่ี 2 (ขั้นตอนท่ี 6 – 9 ตามแบบ
รายงานฯ ของส านักงาน ป.ป.ท. 

                        

7 กคจ. สรุปรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรม 
สบส. เสนอ ผู้บริหารและส านักงาน ป.ป.ท 

                     1   
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5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.1 มอบนโยบายและให้ความรู้เข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ด าเนินจัดประชุมพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563    
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จ านวน 61 คน และมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Video 
conference ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 17 แห่ง  กิจกรรมประกอบด้วย  

5.1.1) การมอบนโยบายของผู้บริหารด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม 

พร้อมน าคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริตและการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส และมอบนโยบายการด าเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าชับให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
1. จะมุ่งมั่นในหน้าที่ น าบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติอันได้แก่ ชาติ 

ศาสนา พระหากษัตรยิ์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ด ารงตนอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยืนหยัดกระท าใน
สิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

2. ปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากต าแหน่งอ านาจหน้าที่ ยึดมั่นปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ทนต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

3. จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้
ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างพอเพียง   มีวินัย สุจริต จิตอาสา และยืนเคียงข้าง
สุจริตชน เพ่ือความมั่นคงในชีวิตและประเทศชาติ 

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

5.1.2) นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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1) การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับ
กรม และระดับหน่วยงาน (ITA)  

2) การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
3) การพัฒนาศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
4) สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือคุณธรรมจริยธรรม  
5) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการพัฒนาและยกระดับการประเมิน

ITA  ผ่าน web site เท่านั้น 
6) ก าหนดทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินการพัฒนาหน่วยงานให้ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินองค์กรคุณธรรม ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
7) ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมการพัฒนาศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
5.1.3) นายประวิทย์  เกตุทอง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจง

กรอบแนวทางการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้ความรู้ ท าความ
เข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาองค์กรคุณธรรม     
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม การบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต และการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1) การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
2) การพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
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นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS 
ZERO TOLERANCE) ในการประชุมการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผ่านระบบ Video Conference  
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นพ.ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุม
การประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ย งการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วันที่  21 ,23 เมษายน 2563 และมอบให้หน่วยงานในสั งกัดกรมด าเนินการทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยง ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตในกระบวนงานภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญ  
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การพัฒนาและยกระดับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา แก่บุคลากรกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณธรรมระดับบุคคล ระดับองค์กร และ
การสร้างเครือข่ายคุณธรรม จ านวน 6 ครั้ง ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง และผ่านระบบ VDO Conference ส าหรับ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
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5.2 การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนส าคัญเพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต         
และการจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน (เป็นปัจจัยน าเข้าในกิจกรรมที่ 3) 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ด าเนินการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกกระบวนงาน
ภารกิจหลักและกระบวนงานสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต รวมทั้งศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใช้เป็นปัจจัยน าเข้ากิจกรรมที่ 5.3 
 ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  มีดังนี้ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จ านวน 5 กระบวนงาน ประกอบด้วย 
 1. กระบวนงานส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 2. กระบวนงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 
 3. กระบวนงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการคลินิก , โรงพยาบาลเอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 4. กระบวนงานการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น 
 5. กระบวนงานการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ทั้ง 5 กระบวนงานที่ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตนั้น ยังไม่
ครอบคลุมภารกิจหลักและกระบวนงานสนับสนุนที่ส าคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินการได้อย่างครอบคลุมกระบวนงานหลักตามภารกิจ
และกระบวนงานสนับสนุนที่ส าคัญ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนส าคัญ
ในการให้บริการหรือการด าเนินงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ก าหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการ   
ทุจริต และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 
 1) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 5
กระบวนงาน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเมินผล  สรุปผล และรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 9 ตามเกณฑ์ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 2) ก าหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการคัดเลือกกระบวนงานหลัก
ตามภารกิจหลักของกรมและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญน ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 กระบวนงาน (ข้ันตอนที่ 1 – 5 ตามเกณฑ์ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) 

5.3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต” 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ด าเนินการจัดประชุมการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือให้
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ความรู้เชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่  1 วันที่  21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและภารกิจสนับสนุน ประกอบด้วย 

 1) ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 2) กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 3) กองสุขภาพระหว่างประเทศ   4) กองกฎหกมาย 
 5) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 6) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 7) ส านักบริหาร     8) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 9) กลุ่มตรวจสอบภายใน    10) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 (นนทบุรี) 
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่ม 1. กลุ่มภารกิจมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2. กลุ่มภารกิจสุขภาพภาคประชาชนและ
พฤติกรรมสุขภาพและ 3. กลุ่มภารกิจสนับสนุน ประกอบด้วย 

 1) กลุ่มคลัง ส านักบริหาร    2) กองแบบแผน 
 3) กองวิศวกรรมการแพทย์   4) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 5) กองสุขศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน  
1. เจ้าหน้าทีผู่้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการประเมินความเสี่ยง การเลือกกระบวนงานหลัก การวิ เคราะห์      
และประเมินความเสี่ยง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง   
และการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตตามบทบาทภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. เจ้าหน้าทีผู่้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และถ่ายทอดความรู้การบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
สู่บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับหน่วยงาน  

3. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในภารกิจหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. คัดเลือกกระบวนงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญเพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมข้ึน 

5.4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานภารกิจหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เป็นบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน หรือภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญ แล้วจัดส่งผลการด าเนินงานที่แล้วเสร็จ ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม      
เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป  
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สรุปผลการด าเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามภารกิจหลัก
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดังนี้ 
 1) การทบทวน ปรับปรุง ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามขั้นตอนที่ 1 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 กระบวนงานนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 กระบวนงานที่ไม่มีการทุจริต ไม่ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และก าหนดให้ด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริตต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
  1.1.1) กระบวนงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น 

1.1.2) การอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
และการรับรองหลักสูตรด้านบริการเพ่ือสุขภาพ 
 1.2 กระบวนงานที่ไม่มีการทุจริต ด าเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และก าหนดให้
ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริตต่อเนื่อง ได้แก่ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 1.3 กระบวนงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต ไม่สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริตได้ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ก าหนด ด าเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และให้เฝ้าระวังการทุจริตต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
  1.3.1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  1.3.2 การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
 2) การคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการคัดเลือกกระบวนงานใหม่เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในภารกิจ
หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระบวนงานสนับสนุนที่ส าคัญ (ตามขั้นตอนที่ 1 – 5 ตามแบบรายงานฯ 
ของ ส านักงาน ป.ป.ท.) ประกอบด้วย 
  2.1) ภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้แก่กระบวนงานการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

2.2 ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่กระบวนงานการพัฒนาและ
ยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย 

2.3 ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล   
5.5 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการคัดเลือก

กระบวนงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ควบคุม ติดตาม ก ากับตามแผนและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ ส านักงาน ป.ป.ท ซึ่งมีขอบเขต องค์ประกอบ และขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ   
พ.ศ. 2558)  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
  
 
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  

1 • การระบุความเสี่ยง  

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

5 • แผนบริหารความเสี่ยง  

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

7 • จัดท าระบบการบริหาความเสี่ยง  

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
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ตารางที่ 5.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต

ของกระบวนงานที่เลือกมาท าการ
ประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความ
เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต) 

(เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ทีเ่คยเกิดขึ้นมาแล้ว และทราบ
สาเหตุการเกิดการทุจริต)  

 (เหตุการณ์ความเสี่ยง               
ที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติ   
มาก่อน แต่พยากรณห์รือคาดว่า
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 
งานทีท่ าภายใน
หน่วยงาน
เดียวกัน) 

(ความเสี่ยง 
ระดับสูง งานที่
ท ามีลักษณะ
ท างานข้าม
หน่วยงาน)  

(ความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก งาน
ทีท่ 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) 

ค่าท่ี 1 เป็นขั้นตอนรอง
ของกระบวนงานมีความ
จ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวัง 
 
ค่าที่ 2 - 3 เป็นขั้นตอน
หลักของกระบวนงานมี
ความจ าเป็นสูงทีต่้องเฝ้า
ระวัง ไม่ท าจะเกิดการ
ทุจริตได้ 

ค่าท่ี 1 เป็นขั้นตอน
กระบวนงานที่มีผลกระทบ
ภายในหน่วยงาน 
 
ค่าท่ี 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 

คุณภาพการจัดการค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า (1- 4) 
ระดับต่ า(1-4) 

ค่าความเสี่ยงระดับ 
ปานกลาง (4- 6) 6: 

ระดับความรุนแรง (1) 

ค่าความเสี่ยงระดับสูง 
(6 --9) 6: ระดับความ

รุนแรง (2 - 3) 

(ให้น าโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริตทีม่ีค่าความ
เสี่ยงรวมสูงๆ มาเทียบ
กับมาตรการการควบคุม
จัดการของหน่วยงานท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบัน) 

ดี 
จัดการได้ทันที ทุกครั้ง     
ที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบ
ผู้ใช้งาน/ผู้รับมอบหมาย/ 
ไม่มผีลเสียทางการเงิน/   
ไม่มรีายจ่ายเพิ่ม 

 

ต่ า 
 

ค่อนข้างต่ า 
 

 
ปานกลาง 

 

 พอใจ 
จัดการได้โดยส่วนใหญ่     
มีบางครั้งยังจัดการไมไ่ด้ 
กระทบผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับ
มอบหมายแต่ยอมรับได้  
จัดการไม่ได ้

 

ค่อนข้างต่ า 
 

ปานกลาง 
 

ค่อนข้างสูง 
 

 อ่อน 
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียง
ส่วนน้อย การจัดการมี
รายจ่ายเพิ่มขึ้นมผีลกระทบ
ถึงผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบหมาย /ยอมรับ
ไม่ได้    

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     
ในกรณีท่ีหน่วยงานท 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 
การทุจริตที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยง            
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 

โ อก าส /คว า ม
เสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสีย่ง 
เขียว เหลือง แดง 

   (ไม่เกิดเหตุการณ์/
กรณีท่ีอยู่ในข่าย
ความเสี่ยงยังไม่ 
ต้องท ากิจกรรม
เพ่ิม) 
 
 
 
 

ยังไม่เกิด 
เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

(เกิดเหตุการณ์/กรณีท่ีอยู่
ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไข
ได้ทันท่วงทตีามมาตรการ 
/นโยบาย/ โครงการ/
กิจกรรม/แผนที่เตรียมไว้ 
ใช้ได้ผลความเสี่ยงการ
ทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง < 3 ) 

 
เกิดข้ึนแล้ว 

แต่ยอมรับได้ 
 

(เกิดเหตุการณ์/กรณทีี่
อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
ควรมีมาตรการ/
นโยบาย/  โครงการ/
กิจกรรม/แผนเพ่ิมขึ้น ใช้
ไม่ได้ผลความเสี่ยงการ
ทุจริตไม่ลดลงระดับ
ความรุนแรง > 3 
 

เกิดข้ึน 
เกินกว่าการยอมรับ 

 

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

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

ป้องกันการทุจริตเพ่ิมเตมิ 
 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกินกว่าการ
ยอมรับ (สีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   
  
7.2 สถานะความเสี่ยงการทุจริตทีเ่กิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สีเหลือง Yellow)  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้นแล้วแต่
ยอมรับได ้(สีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   
 
  7.3 สถานะความเสี่ยงการทุจริตทีย่ังไม่เกิด (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  รายละเอียดตามตารางท่ี 5.9 
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  ตารางที่ 5.9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน .......................................................................................................... .................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต  
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 ใหม่ 
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5.6 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินการวิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล และ
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ จากผลการด าเนินงานของ 17 หน่วยงาน ได้แก่ 
  1. ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) 
  2. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (กสพส.) 
  3. ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSCC.) 
  4. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (ศคบ.) 
  5. กองกฎหมาย (กม.) 
  6. กองแบบแผน (กองแบบ.) 
  7. กองวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.) 
  8. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (สช.) 
  9. กองสุขศึกษา (กอง ส.) 
  10. ส านักบริหาร (สบ.) 
  11. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) 
  12. กลุ่มแผนงาน (กผ.) 
  13. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
  15 กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) 
  16. กองสุขภาพระหว่างประเทศ (กสป.) 
  17. ส านักผู้เชี่ยวชาญ (สผชช.) 

กระบวนงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ที่น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นั้นครอบคลุมความ
เสี่ยงการทุจริตทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  
กระบวนงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพที่ได้คัดเลือกเพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  มีจ านวน 13 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 5.11 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.11 กระบวนงานที่น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
1 สพรศ., กสพส, 

OSCC 
การอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

 กสพส. การอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 สพรศ. กสพส. การรับรองหลักสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ 
2 วศ., ส., กองแบบ. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3 กองแบบ. การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
4 สช. การคัดเลือก อสม. ดีเด่น และประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 
5 กม., ศคบ. กระบวนการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
6 กม. การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน 
7 กม. การพัฒนากฎหมาย 
8 ตสน. การตรวจสอบภายใน 
9 สผชช. การจัดท าวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
10 กบค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น 
11 กบค. การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 

(ผบต.) และระดับกลาง (ผบก.) 
12 กผ. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
13 สบ. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

 
ซ่ึงในแต่ละกระบวนงานมีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการความเสี่ยง   

การทุจริต และค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามตารางที่ 5.12 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.12 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตจ าแนกตามประเด็นการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมิน
การควบคุม

ความเสีย่งการ
ทุจริต 

อนุมัติ/อนุญาต ใช้อ านาจ/
ต าแหน่ง
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

 สพรศ. 
กสพส. 
OSCC 
กม. 
ศคบ. 

การอนุมัต/ิอนุญาต           
ใหป้ระกอบกิจการด าเนินการ
สถานพยาบาล            
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ      
และการโฆษณาหรือประกาศ
เกี่ยวกับสถานพยาบาล 

/   1. เจ้าหนา้ที่เรียกรับผลประโยชนในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา  

ดี ปานกลาง 

2. เรียกรับผลประโยชนระหวา่งการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, 
โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

ดี ค่อนข้างต่ า 

3. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตตอ่คณะกรรมการฯ  

ดี ปานกลาง 

4. การเสนอความเห็นการอนมุัติ และอนุญาตการ
ด าเนินการไมเป็นไปตามล าดับ   

ดี ปานกลาง 

5. คณะกรรมการพจิารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ 
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า 

 กสพส. การอนุญาตใหเ้ป็น
ผู้ด าเนินการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ  

/   1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

ดี ปานกลาง 

2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสาร
ราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึน้ทะเบียน  

ดี ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางอ้อม 

ดี ปานกลาง 

4. เจ้าหน้าท่ีเอื้อหรือมีช่วยช่วยสนบัสนุนให้เกิดการทุจรติ
เกิดขึ้นระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศ  
ผลสอบเป็นผูด้ าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า 

5. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ดี ปานกลาง 

 



~ 26 ~ 
 

ตารางที่ 5.12 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตจ าแนกตามประเด็นการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมิน
การควบคุม

ความเสีย่งการ
ทุจริต 

อนุมัติ/อนุญาต ใช้อ านาจ/
ต าแหน่ง
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

 สพรศ. 
กสพส. 

การรับรองหลัก
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ
และสตูรด้านการบริการเพื่อ
สุขภาพ 

/   1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่
เป็นมาตรฐาน 

ดี ปานกลาง 

2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขออนุญาตไม่
เป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับดลุพินิจของกรรมการ 

พอใช้ ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าท่ี/คณะอนุกรรมการเรยีกรับผลประโยชน์เพื่อ
แก้ไขเปลีย่นแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษแกผู่้ขออนุญาต 

ดี ปานกลาง 

4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดลุพินิจที่เป็น
คุณหรือเป็นโทษต่อขออนุญาตเพือ่แลกกับผลประโยชน ์

พอใช้ ปานกลาง 

5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแกผู่้ขอ
อนุญาตเพื่อและกับผลประโยชน์ 

ดี ค่อนข้างสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 27 ~ 
 

ตารางที่ 5.12 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตจ าแนกตามประเด็นการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมิน
การควบคุม

ความเสีย่งการ
ทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่ง
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

 วศ., 
กองแบบ 
ส. 

การส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

 /  1. ข้อมูลประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

พอใช้ ปานกลาง 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์ประเมินท่ีตั้งไว้ 

พอใช้ ปานกลาง 

3. การตรวจสอบความครบถ้วนหลักฐานประกอบการ
รับรองผลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

พอใช้ ปานกลาง 

 กองแบบ การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) 
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 /  1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าแผนแม่บทไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน 

ดี ต่ า 

2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

พอใช้ ปานกลาง 

 สช. การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ 
และประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยมและ
ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 

 /  1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดเีด่น ระดับชาติ 
ได้รับข้อมลูประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ดี ปานกลาง 

2. คณะกรรมการใช้ดลุยพินิจท่ีไม่เป็นธรรมเนื่องจาก
รูปแบบการต้อนรับตามบริบทท่ีแตกต่างกันของแต่ละ
พื้นที ่

ดี ปานกลาง 

3. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีผลกระทบต่อการ
คัดเลือก 

ดี ปานกลาง 

 กม. กระบวนการพัฒนากฎหมาย  /  1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย 

ดี ปานกลาง 

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจท าให้กฎหมายเอื้อ
ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

พอใช้ ปานกลาง 

 



~ 28 ~ 
 

ตารางที่ 5.12 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตจ าแนกตามประเด็นการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพ
การ จัดการ
ความเสีย่ง 

ค่าประเมิน
การควบคุม

ความเสีย่งการ
ทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่ง
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

 
 

กม. 
ศคบ. 

การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 

 /  1. เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียน
อย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง 

พอใช้  ปานกลาง 

2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพิ่มเติมเอกสารของ 
ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือหรือ
กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

  

3. เจ้าหน้าท่ีไมด่ าเนินการต่อข้อรอ้งเรียนที่ไดร้ับหรือ
ด าเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง  

พอใช้  ปานกลาง 

4. ผู้รับผดิชอบงานร้องเรียนเป็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
เอื้อประโยชน์กับผู้ร้องเรยีน/ผู้ถูกรอ้งเรียน 

ดี ปานกลาง 

5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรยีกรับผลประโยชน์หรือ
มีส่วนได้เสียกับผูร้้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

ดี ปานกลาง 

6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม  ดี  ปานกลาง 
7. การติดตามผล และสรุปผลการด าเนินการไมเ่ป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ดี  
 

ปานกลาง 

 กบค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงขึ้น/ฝึกอบรม 

 /  1. ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน ดี สูง 
2. คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การ
คัดเลือกทีไ่ม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

พอใช้ ปานกลาง 

3. คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าทีไ่ม่เป็น
ธรรมเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ 

ดี  ต่ า 

4. คณะกรรมประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลงานหรือความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  

ดี  ต่ า 

5. คณะกรรมประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งใช้
ดุลพนิิจไม่ถูกต้องไมเ่ป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

ดี ปานกลาง 



~ 29 ~ 
 

ตารางที่ 5.12 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตจ าแนกตามประเด็นการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมิน
การควบคุม

ความเสีย่งการ
ทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่ง
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

 ตสน. การตรวจสอบภายใน  / 
 

 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรบัตรวจ ดี สูง 
2. การแทรกแซงการท างานท าใหก้ารใช้ดุลพินิจของ           
ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

ดี สูง 

3. การให้ค าปรึกษาแก่ผูร้ับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัตติามระเบยีบข้อกฎหมาย 

ดี ปานกลาง 

 สผชช. เผยแพรผ่ลงานวิชาการผ่าน
วารสารวิชาการกรม 

 /  1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ
พิจารณาผลงานวชิาการของพวกพ้องหรือไม่เผยแพร่
ตามล าดับ 

ดี สูง 

 กผ. การบริหารแผนงานและงบประมาณ
ประจ 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 

ดี ปานกลาง 

4. การใช้งบประมาณไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และเบิกจ่ายไม่ตรงความจริง 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.12 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตจ าแนกตามประเด็นการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 

คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมิน
การควบคุม

ความเสีย่งการ
ทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อ านาจ/
ต าแหน่ง
หน้าที ่

การใช้
งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครัฐ 

 สบ. การจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(เฉพาะเจาะจง) 

  / 1. การใช้อ านาจในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการต่างๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  

ดี  
 

ค่อนข้างสูง 

2. คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดคุณลักษณะ TOR 
และ ราคากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ 

ดี ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าท่ีแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจาก
ผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อเป็นคุณหรือ
โทษต่อผู้ประกอบการ 

ดี ปานกลาง 

4. การใช้ดุลพินิจ/อ านาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะพวก
พ้องหรือผู้เสนอใหผ้ลประโยชน์อาจมีผลต่อราคาที่สูงข้ึน 
หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ดี  
 

สูง 

5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ดี ปานกลาง 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรยีกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการท าให้ได้รับพัสดุไม่ครบจ านวน ไมม่ีคณุภาพ 

ดี ปานกลาง 
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จากตารางที่ 5.12 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพตาม 3 ประเด็นการทุจริต ได้ดังนี้  

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต จ านวน 3 กระบวนงาน
ประกอบด้วย  

1.1 การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

1.2 การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1.3 การรับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพ่ือสุขภาพ   

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ จ านวน 8 กระบวนงาน 
ประกอบด้วย 

 2.1 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2.2 การจัดท าแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
2.3 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 
2.4 การพัฒนากฎหมาย 
2.5 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.6 การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการ 
2.7 กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นและฝึกอบรม 
2.8 การตรวจสอบภายใน 

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  จ านวน 2 กระบวนงาน ได้แก่  

3.1 การบริหารจัดการงบประมาณประจ าปี 
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

 ตารางที่ 5.13 แสดงจ านวนรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตจ าแนกตามประเภทการทุจริต 
 

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

3 

2. การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 8 
3. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   2 
  

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้นได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดท าร่างแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงาน แล้วส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด าเนินการ 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ รายละเอียดของ
แผนบริหารความเสี่ยงแสดงตามตารางท่ี 5.14 ดังนี้  
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ตารางที่ 5.14.1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
1. การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ ใหด้ าเนินการ
สถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเกีย่วกับสถานพยาบาล 

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

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

สพรศ.  
กสพส.  
OSCC 
กม. 
ศคบ. 

2. จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการให้บรกิารเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  และการโฆษณา
หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
3. ด าเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามสี่วนร่วม 
4. พิจารณาอนุมตัิ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ  
และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองน าเสนอผลการประเมิน 
5. ฝึกอบรม ส่งเสรมิความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล               
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การโฆษณาสถานพยาบาล  
และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
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ตารางที่ 5.14.1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
2. การออกใบอนุญาตใหเ้ป็น
ผู้ด าเนินการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

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

1. จัดท าคู่มือมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัคร
สอบ  

กสพส.  
 
 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบเอกสารและการ

ควบคุมการสอบ 
3. จัดท ามาตรฐานการเข้าสอบและการคุมสอบผูด้ าเนินการสปา 

4. จัดท ามาตรฐานการจดัท าและการจัดเก็บข้อสอบให้มีความรัดกมุ 
โปร่งใสในรูปแบบคณะกรรมการ 

5. ส่งเสรมิความรู้กฎหมายด้านการขออนุญาตด าเนินการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. รับรองหลักสตูร
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
และการบริการเพื่อสุขภาพ 

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตไม่
เป็นมาตรฐาน 
2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขออนุญาตไมเ่ป็น
มาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่/คณะอนุกรรมการเรยีกรับผลประโยชน์เพื่อ
แก้ไขเปลีย่นแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต 
4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดลุพินิจที่เป็นคณุ
หรือเป็นโทษต่อขออนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์ 
5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแกผู่้ขอ
อนุญาตเพื่อและกับผลประโยชน์ 

1. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองสถานบันการศึกษา    
ด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสขุภาพ  

สพรศ. 
กสพส. 

2. จัดท าแบบค าขอรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบรกิาร
เพื่อสุขภาพ ให้เป็นมาตรฐาน 
3. จัดท ามาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาดา้น
สุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
4. การพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อ
สุขภาพโดยคณะกรรมการฯ และมีอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 
5. ส่งเสรมิความรูด้้านการรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและ
หลักสตูรดา้นบริการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 5.14.2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
1. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

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

1. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 
- แนวทางการส่งเสรมิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบเอกสาร 
- ก าหนดขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณารบัรองมาตรฐาน  

วศ. 
กองแบบ. 
ส. 
 
 

2. จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพส าหรับ
สถานบริการสุขภาพ  
- การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- การพัฒนาสถานบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
- ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- ผู้ตรวจประเมิน/คณะกรรมการรบัรองคุณภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- ผู้รับผดิชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพประจ าสถานพยาบาล 
4. พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา/ระบบพ่ีเลี้ยงให้กับสถานบริการด้าน
สุขภาพ เจ้าหนา้ที่ ศบส. และผูต้รวจประเมิน 
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ตารางที่ 5.14.2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
2. การจัดท าแผนแม่บท (Master 
plan) ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าแผนแม่บทไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน 
2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 

1.จัดท าคู่มือ/เกณฑม์าตรฐานการจัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและ 
สภาพแวดล้อมของสถานบริการดา้นสุขภาพเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิงาน 

กองแบบ. 

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

3. การคัดเลือก อสม.ดเีด่น
ระดับชาติ อสม.ดเียี่ยม  
และ อสม.ดีเยีย่มอย่างยิ่ง 
 

1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดเีด่นระดับชาติ อสม.
ดีเยี่ยม และ อสม.ดเียี่ยมอยา่งยิ่ง ได้รับข้อมลูประกอบการ
พิจารณาทีไ่ม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. คณะกรรมการการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจาก
รูปแบบการต้อนรับตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นท่ี 
3. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีผลกระทบต่อการ
คัดเลือก 

1. จัดท าเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น ดเียี่ยม ดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง 
- เกณฑ์คณุสมบตัิส่วนบุคคล 
- เกณฑ์ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะงาน  

สช. 

2. ก าหนดรูปแบบการต้อนรับคณะกรรมการคดัเลือก อสม.ดเีด่น ให้เรียบ
ง่าย เน้นประหยดั 
3. จัดท าเกณฑ์และคณุสมบัตคิณะกรรมการคดัเลือก อสม.เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา  
4. คณะกรรมการอ านวยการการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เป็นผู้พิจารณา
ล าดับสุดท้ายก่อนประกาศเป็น อสม. ดีเด่นทุกระดับ 

4. การพัฒนากฎหมาย 1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย 

1. จัดท าคู่มือเกณฑ์ก าหนดคณุสมบัติและกลไกการตรวจสอบ คณุสมบัติ
ของคณะกรรมการร่างกฎหมาย 

กม. 

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจท าให้กฎหมายเอื้อ
ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

2. เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายช่องทางเพื่อความ
โปร่งใสและครอบคลุมกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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ตารางที่ 5.14.2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
5. การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียน
อย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง 
2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพิ่มเติมเอกสารของ 
ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือหรือ
กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 
3. เจ้าหน้าท่ีไมด่ าเนินการต่อข้อรอ้งเรียนที่ไดร้ับหรือ
ด าเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง  
4. ผู้รับผดิชอบงานร้องเรียนเป็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อ
ประโยชน์กับผู้ร้องเรยีน/ผู้ถูกร้องเรียน 
5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรยีกรับผลประโยชน์หรือ       
มีส่วนได้เสียกับผูร้้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 
6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม  
7. การติดตามผล และสรุปผลการด าเนินการไมเ่ป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

1. จัดท าคู่มือการบริหารจดัการเรือ่งร้องเรียนส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
- แนวทาง/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

กม. 
ศคบ. 

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

6. เผยแพรผ่ลงานวิชาการผ่าน
วารสารวิชาการกรม 

1. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณา
ผลงานวิชาการของพวกพ้องหรือไม่เผยแพร่ตามล าดับ 

1. จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดรปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานการเตรยีม
ต้นฉบับเพือ่เผยแพร่ในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สผชช. 

2. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลมุทุกศาสตร์  
3. ประชุมคณะท างานพิจารณาบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
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ตารางที่ 5.14.2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
7. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น/ฝึกอบรม 

1. ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน 
2. คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกที่
ไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 
3. คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าทีไ่ม่เป็นธรรม
เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรยีกรับผลประโยชน ์
4. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเรียกรบั
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลงานหรือความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  
5. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งใช้
ดุลพนิิจไม่ถูกต้องไมเ่ป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

1. จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม  
- การแต่งตั้ง/เลื่อนระดับ/การฝึกอบรม  
- การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง(Succession Plan)  
- เส้นทางการเจริญเติบโตในสายงาน (Career Path)  

กบค. 

2. จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบประวตัิและสมรรถนะผู้เข้ารับการสรรหา/
ผู้สมคัรเข้ารับการอบรม ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 3. จัดท าข้อมูลเปรยีบเทียบผลงานท่ีมีความสมัพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
4. จัดท าเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและเปรียบเทียบข้อมูลโดย
คณะอนุกรรมการก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก   
5. พัฒนากระบวนการตรวจสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเปิดช่องทางร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณา 

8. การตรวจสอบภายใน 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรบัตรวจ 
2. การแทรกแซงการท างานท าใหก้ารใช้ดุลพินิจของ           
ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
3. การให้ค าปรึกษาแก่ผูร้ับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัตติามระเบยีบข้อกฎหมาย 

1.จัดระบบและคูม่ือการตรวจสอบภายในแบบมสี่วนร่วมของผูร้ับตรวจ  ตสน. 
2. ก าหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับใหม้ีคณุธรรม 
จริยธรรม และซื่อสตัย์ในการปฏิบตัิหน้าที ่
3. ก าหนดมาตรการ และบังคับใช้บทลงโทษ จากการเรียกรับ
ผลประโยชน์  
4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีมีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ รวดเร็ว  
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ตารางที่ 5.14.3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต 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. การใช้งบประมาณไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และเบิกจา่ยไม่ตรงความจริง 

1. จัดท าคู่มือและช้ีแจงข้อปฏิบตัิ และแนวทางในการจัดค าขอ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์แก่หนว่ยงานทราบและถือปฏิบัต ิ

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. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคดัเลือก 
(เฉพาะเจาะจง) 

1. การใช้อ านาจในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการต่างๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดคุณลักษณะ TOR และ 
ราคากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกบัผู้ประกอบการ 
3. เจ้าหน้าท่ีแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ
ทีย่ื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเพ่ือเป็นคณุหรือโทษต่อ
ผู้ประกอบการ  
4. การใช้ดุลพินิจ/อ านาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะพวกพ้อง
หรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์อาจมผีลต่อราคาที่สูงขึ้น หรือ
คุณภาพของพัสด/ุหรือบริการทีไ่มไ่ด้มาตรฐาน  
5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 
6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรยีกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการท าให้ได้รับพัสดุไม่ครบจ านวน ไมม่ีคณุภาพ 

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

สบ. 

2. จัดท าแนวทาง/คู่มือการคดัเลือกสินค้า บริการ ร้านค้า หรือ
ผู้ประกอบการเพื่อลดการใช้ดลุพินิจ 
3. จัดท าแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อ
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือ 
ผู้ประกอบการ  
4. จัดท าคู่มือ/แนวทางการจัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลด
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี  
5. พัฒนาความรู้และศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
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5.7 หน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ 6 – 9 ตามแบบรายงานฯของ
ส านักงาน ป.ป.ท.) 
 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตในกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 หรือจนกว่าจะมีการปรับปรุง พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งกระบวนการพัฒนานั้นจะเกิดขึ้นหลังจากผลการประเมินแผน
บริหารความเสี่ยงทุจริตประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 แผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แผนบริหารความเสี่ยงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  มีผลการประเมิน
รายละเอียดตามตารางที่ 5.15 
ตารางที่ 5.15  ผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น 

ผลการคัดเลือกบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นท่ีไม่
เป็นธรรม 

   

1) ข้อมูลเปรียบเทียบประวัติและสมรรถนะผู้เข้ารับการ
สรรหาเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง  

/   

2) ข้อมูลผลงานที่ไม่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

/   

3) คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง ไม่อยู่หลักเกณฑ์การ
วางแผนสืบทอดต าแหน่ง(Succession Plan) เส้นทาง
การเจริญเติบโต (Career Path) ที่ก าหนด 

 /  

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบของผู้เข้ารับการสรรหา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาให้กับคณะกรรมการคัดเลือก 
2. กรม สบส. มีการขับเคลื่อนระบบ Career Path อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การจัดท า 
HR Master Plan เพ่ือรองรับการทดแทนและสืบทอดต าแหน่งในระยะยาว 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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2. แผนบริหารความเสี่ยงการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม มีผล
การประเมินรายละเอียดตามตารางที่ 5.16  
ตารางที่ 5.16  ผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
การจัดท าค าขอ การจัดสรร 
และการติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 

การจัดท าแผนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ตอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ และไม่ปรับแก้ตามค าแนะน าจาก
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ 

 /  

การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็น
ธรรม มีความเหลื่อมล้ าด้านงบประมาณและทรัพยากร 

 /  

การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง   / 

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. ก าหนดมาตรการส าหรับจัดการหน่วยงานที่ไม่จัดท าค าของบประมาณฯ ตามท่ี
คณะกรรมการฯ พิจารณา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่                    
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน งบพัฒนาบุคลากร ด้วยความโปร่งใส 
3. ก าหนดให้ติดตามผลในระบบ SMART และรายงานผลต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุก
เดือน 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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3. แผนบริหารความเสี่ยงการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
และการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ มีผลการประเมินรายละเอียดตามตารางที่ 5.17 
ตารางที่ 5.17  ผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ 
 

กระบวนงาน รปูแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
การขออนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาล สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ
การรับรองหลักสูตรด้าน
บริการเพื่อสุขภาพ 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอ
ความเห็นการอนุมัติอนุญาต การด าเนินการไม่เป็นไป
ตามล าดับ 

/   

2. เจ้าหน้าทีเ่รียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจ
ประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. จัดอบรม ชี้แจง เพ่ือสร้างความเข้าใจกระบวนการด าเนินงานที่ถูกต้อง และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากให้บริการที่ไม่เป็นธรรม 
2. มีการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มงานเพ่ือลดการ
ทุจริต 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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 4. แผนบริหารความเสี่ยงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีผลการประเมินรายละเอียด
ตามตารางท่ี 5.18 
ตารางที่ 5.18  ผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
ส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 
 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

  
5. แผนบริหารความเสี่ยงการคัดเลือก อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง มีผลการประเมิน

รายละเอียดตามตารางที่ 5.19 
ตารางที่ 5.19  ผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงการคัดเลือก อสม.ดีเด่น อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเยี่ยม

อย่างยิ่ง 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

ต่ า ปานกลาง สูง 
การคัดเลือก 
- อสม.ดีเด่น 
- อสม.ดีเยี่ยม 
- อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 

1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่น ไม่เป็นธรรม
เนื่องจากได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาท่ีไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และรูปแบบการต้อนรับ 

/   

2. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือให้มีผลกระทบต่อการ
คัดเลือก 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 
 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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5.7 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล สรุปและรายงานผลการ 
บริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอผู้บริหารและส านักงาน ป.ป.ท. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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