


บทสรปุสําหรบัผู้บริหาร 
แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
เป้าประสงค์การดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 1.ประชาชนได้รับ

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีความปลอดภัยและสมประโยชน์ 2.ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ได้และชุมชมจัดการสุขภาพเพื่อการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างย่ังยืน 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 6 กระบวนงาน ได้แก่  
1 .1  การอ นุมั ติ  อนุญาต ให้ประกอบกิจการ  ให้ ดํ า เ นินการสถานพยาบาล               

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
1.2 การอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1.3 การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
1.4 การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มี

ภาวะพ่ึงพิง  
1.5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเร่ืองร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน

หรือภายนอก 
1.6 การดําเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทําผิดกฎหมาย 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ จํานวน               
12 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  

3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  จํานวน 3 กระบวนงาน ไดแ้ก่  

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 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
 เมษายน 2564 
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แผนบริหารความเสีย่งการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
บทนํา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อนด้วย
ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาภาครัฐตามหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างวัฒนธรรมการทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ กําหนด
บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานควบคุมกํากับหรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจ สามารถบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคี องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ
ร่วมตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน และสร้างจิตสํานึก ปลูกฝังค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

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

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กําหนดกลยุทธ์
การดําเนินงานไว้ดังน้ี กลยุทธ์ที่ 1 กําหนดให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลท่ีมีระบบคุณธรรม (Merit System) 
เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” กลยุทธ์ที่ 2 กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นตัวอย่างที่ดีใน
การบริหารงานด้วยความซื่อตรง และรับผิดชอบต่อหน้าที่ กรณีที่ปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัย
หรือความผิดทางอาญา กลยุทธ์ท่ี 3 กําหนดให้เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็น
มืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 4 กําหนดให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ  
ในการใช้อํานาจรัฐท่ีได้รับมอบ กลยุทธ์ที่ 5 กําหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าท่ีที่ได้รับโดย      
ไม่คํานึงถึงอามิสสินจ้าง 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้หลักการ ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส (More 
open more Transparent) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเปดิเผยการดําเนินงาน
ของหน่วยงานต่อสาธารณะ ใน 2 ประเด็น คือ 
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1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี O37 การดําเนินการเพ่ือ
จัดการความเส่ียงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย O39 
– O41 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานกํากับติดตามการป้องกันการทุจริตประจําปี และรายงานผลการ
ดําเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

เกณฑ์การประเมินครอบคลุมการดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการบริหารจัดการบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการทุจริต นําไปสู่การ
ปรับปรุง แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ได้กําหนดให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ใน 3 ประเด็น ดังน้ี  

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่  
3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  
     ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานและการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมี
คุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือเป็นการสนองคุณ
แผ่นดินในการเป็นข้าราชการที่ดี ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้จัดทําโครงการ การขยายผลการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
กําหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัตกิารวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกรม เพ่ือ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับกรมและระดับหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีมาตรการและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารและการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

2) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็งในการป้องกัน การเฝ้า
ระวัง การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ิมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3) เพ่ือจัดการความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ข้อมูลทัว่ไป กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มี
คุณภาพเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ย่ังยืนแบบมีส่วนร่วม”  
พันธกิจ    

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคล่ือนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาและขับเคล่ือนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันดา้นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
4. พัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและ

การจัดการสุขภาพภาคประชาชน 
6. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์  
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้

อย่างย่ังยืน  
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 

อัตลักษณ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ:  

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

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  1. สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด 
 2. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัย 
 3. อุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาต ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่าย 
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชน ครอบครัว และชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ด้านสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล   

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 
3.2 โครงสร้าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงานตัง้อยูส่ว่นกลาง  หน่วยงานตัง้อยูส่ว่นภมิูภาค 

กองแบบแผน 

กองวิศวกรรมการแพทย์ 

กองสนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน 

กองสขุศกึษา 

สํานกังานเลขานกุารกรม 

กลุม่พฒันาระบบบริหาร 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 

กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม 

กลุม่บริหารทรัพยากรบคุคล 

กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุม่แผนงาน 

สํานกัผู้ เช่ียวชาญ 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 

กองกฎหมาย 

กองสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 

ศนูย์บริการแบบเบด็เสร็จ 

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 นครราชสีมา 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 11 สรุาษฎร์ธานี 

ศนูย์สนบัสนนุบริการสขุภาพท่ี 12 สงขลา 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคเหนือ จงัหวดันครสวรรค์ 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคกลาง จงัหวดัชลบรีุ 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานภาคใต้ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ศนูย์พฒันาการสาธารณสขุมลูฐานจงัหวดัชายแดนใต้ จงัหวดัยะลา 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานตามภารกิจ ดังน้ี 

1. โครงสร้างตาม พ.ร.บ.แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2563  
1) สํานักงานเลขานุการกรม 
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) สํานักผู้เชี่ยวชาญ    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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กรอบการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้กําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 
ประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังน้ี  
 ตารางที่ 1. กรอบระยะเวลาการประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ลําดับ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 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
บริหารความเส่ียงต่อการทุจริตและประพฤติ  
มิ ช อบ  เ พ่ื อ ส ร้ า ง มู ลค่ า เ พิ่ ม และรอ ง รั บ
ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์ กร ให้ เป็นองค์ กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

                        

2 การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงาน
สนับสนุนสําคัญที่จะทําการประเมินความเส่ียง
และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน 
แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน (เป็นปัจจัย
นําเข้าในกิจกรรมที่ 3) 

                        

3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความ
เส่ียงให้กับหน่วยงานในสังกัด เพ่ือวางระบบการ
ประเมินความเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียง
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับกรมและ
ระดับหน่วยงาน 

                        

4 หนว่ยงานในสังกัด จัดทําแผนบริหารความเส่ียง
ต่อการทุจริต ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภารกิจสนับสนนุที่สําคัญและจัดส่งรายงาน
แผนบรหิารความเส่ียงการทุจริต รอบที่ 1 
(ขั้นตอนที่ 1 – 5 ตามแบบรายงานฯ ของ 
สํานักงาน ป.ป.ท.) 

                        

5 กคจ. สรุปแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระดับกรม เสนอผู้บริหารและ
สํานักงาน ป.ป.ท 

               3-4         

6 หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติตามแผนบริหารความ
เ ส่ียงการทุจริต  พร้อมทั้ งรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน บริหารความเส่ียงการ
ทุจริต รอบที่ 2 (ขั้นตอนที่ 6 – 9 ตามแบบ
รายงานฯ ของสํานักงาน ป.ป.ท. 

                        

7 กคจ. สรุปผลการดําเนินงานแผนบริหารความ
เส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม 
สบส. เสนอ ผู้บริหารและสํานักงาน ป.ป.ท 

                     1   



~ 7 ~ 
 

การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเน้นการสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกในการปฏิบัติงานประจําและการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคลากรทุกท่าน  

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

นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ
ประชุม พร้อมนําคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส กําชับให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังน้ี 

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

ยอมรับของสังคม 
ประเด็นที่มุ่งเน้นและให้ความสําคัญ ประกอบด้วย 

1) สร้างความโปร่งใสในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง พร้อมรับ
การตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

2) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ต้องปฏิบัติหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้รบับริการและประเทศชาติ ยึดหลักการ “อํานาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันย่ิงใหญ่” 

3) ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต 

(HSS Zero Tolerance) ตามค่านิยม “คนสําราญ งานสําเร็จ”  
1. จะมุ่งมั่นในหน้าที่ นําบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติอัน

ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ดํารงตนอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยืน
หยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
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2. ปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งอํานาจหน้าที่ ยึดมั่นปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ทนต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

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

เจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1. ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน    2. ความพร้อมรับผิด  
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. วัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร  
5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน   6. การส่ือสารภายในและนอกหน่วยงาน  

2. แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

นายแพทย์สามารถ  ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ความสําคัญกระบวนการควบคุมภายในเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ต้องพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการควบคุมภายในอย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนกรมให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาลด้วยกลไกและเครื่องมือดังต่อไปน้ี 

1) การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ระดับกรม และระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประเมิน ITA ระดับ
หน่วยงาน  ผ่าน web site เท่าน้ัน 

2) การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
4) สร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือคุณธรรมจริยธรรม  
5) พัฒนาระบบ เคร่ืองมือ และกลไกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

3. กรอบแนวทางการดําเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายประวิทย์  เกตุทอง รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจง

กรอบแนวทางการดําเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบรรลุเป้าหมายที่สําคัญตามแผนบูรณาการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 

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

แนวทางในการดําเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
3) การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
4) การพัฒนาบุคลากรให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
5) การพัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
6) การประเมินผลการดําเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต (HSS ZERO TOLERANCE) ในการประชุมชี้แจงการดําเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ Video Conference  
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นพ .สามารถ   ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม และนายประวิทย์  เกตุทอง
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและการประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  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 ให้ความรู้เร่ือง การทบทวนและประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระดับกรมและระดับหน่วยงาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมประกอบด้วย   

4.1 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี คือ เพ่ือให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีมาตรการการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงานที่ครอบคลุมกระบวนงานหลักและภารกิจ
สนับสนุนที่สําคัญ  

วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
1. เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนงานหลักและภารกิจ

สนับสนุนที่สําคัญทั้งในระดับหน่วยงานและระดับกรม 
 2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การ

สรุปและรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเครือข่ายภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จํานวน 35 

หน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จํานวน 65 คน และส่วนภูมิภาค จํานวน 107 คน 
4.2 นโยบายผู้บริหารสูงสุดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1) บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับและไม่กระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 2) สร้างระบบการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุก อย่างเข้มแข็ง 

พร้อมรับการตรวจสอบจากองค์กรภายใน ภายนอก และภาคประชาสังคม 
 3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การมีอํานาจหน้าที่อันย่ิงใหญ่ 

ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ คนทําดีต้องรับได้รับยกย่อง ผู้ทําผิดต้องได้รับการลงโทษ 
 4) ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
4.3 การให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โดย รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นผู้ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และ

เป็นผู้ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เน้ือหาวิชาการประกอบด้วย 

 1) การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 2) การทบทวนและประเมินผลแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2563 

 3) การฝึกปฏิบัติการประเมินและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับ
หน่วยงานและระดับกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นครั้งแรกท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดให้
หน่วยงานในสังกัดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิิชอบที่ครอบคลุมบทบาทหน้าที่หลักและภารกิจ
สนับสนุนที่สําคัญ 

 4) การฝึกปฏิบัติการทบทวนและการจัดทํารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5) คัดเลือกให้หน่วยงานตามภารกิจหลัก หน่วยงานภารกิจสนับสนุน และหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่สําคัญของ
หน่วยงาน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม แล้วนํามติและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไป
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานต่อไป ที่ครอบคลุมการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 3 ประเด็น คือ 1) การอนุมัติ อนุญาต 2) การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 3) การใช้งบประมาณและ           
การบริหารทรัพยากรภาครัฐ  
5.การคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนสําคัญเพ่ือทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ
จัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นปัจจัยนําเข้าในจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติชอบ 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือก
กระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนท่ีสําคัญเพ่ือทําการประเมินความเส่ียง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  มีดังน้ี 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ จํานวน 13 กระบวนงาน ประกอบด้วย 
  1. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จํานวน 3 กระบวนงาน 
  2. การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ จํานวน 8 กระบวนงาน 
  3. การใช้งบประมาณและการบริหารทรัพยากรของรัฐ จํานวน 2 กระบวนงาน 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง 13 แผน น้ัน ครอบคลุมกระบวนงานภารกิจหลัก และ
กระบวนงานสนับสนุนที่สําคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังน้ี 

1. ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ 
 1) การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดําเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
2) การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
3) การรับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพ่ือสุขภาพ 
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2. ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ 
1) การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2) การจัดทําแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

3. ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ 
1) การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเย่ียม และ อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง 

4. ภารกิจสนับสนุนที่สําคัญ ได้แก่ 
1) การบริหารจัดการงบประมาณประจําปี 
2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
3) การพัฒนากฎหมาย 
4) การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการ 
6) กรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงข้ึนและฝึกอบรม 
7) การตรวจสอบภายใน 

ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดําเนินการได้อย่างครอบคลุมกระบวนงานหลักตามภารกิจและกระบวนงานสนับสนุนท่ีสําคัญ มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการให้บริการหรือการดําเนินงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้กําหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 
 1) แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้ง 13 กระบวนงาน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการทบทวนข้ันตอน
การปฏิบัติงานและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID -19) โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริต การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงการ
ทุจริต (ตั้งแต่ข้ันตอนท่ี 1 – 9 ตามเกณฑ์ของ สํานักงาน ป.ป.ท.) 
 2) กําหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก และหน่วยงานสนับสนุน ดําเนินการคัดเลือกกระบวนงานหลัก
ตามภารกิจหลักของกรมและกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญนํามาประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึนให้ครอบคลุมกระบวนงาน (ข้ันตอนที่ 1 – 5 ตามเกณฑ์ของ สํานักงาน ป.ป.ท.) 
 3) กําหนดให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคท้ัง 17 แห่ง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยเป็นกระบวนงานหลักของหน่วยงานและภารกิจสนับสนุนที่สําคัญ โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหาร
ความเส่ียงการทุจริตของกรม 

สรุปผลการประเมินแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1. ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเส่ียงการจัดทํา
แผน การประเมินผล และการจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามบทบาทภารกิจ
หลักและกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญของกรมและของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
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2. ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และถ่ายทอดความรู้การบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับกรมและระดับหน่วยงาน  

3. การทบทวน การประเมินผล และการจัดทํารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  สามารถ
สรุปผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดังน้ี  
 1) การทบทวน ปรับปรุง ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง      
การทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามขั้นตอนที่ 1 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของ สํานักงาน ป.ป.ท.) 
 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ท้ัง 13 กระบวนงานน้ัน มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.1 ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะยอมรับได้ 
 1.2 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  จํานวน  3 แผน ได้แก่  

1.2.1 การจัดทําแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
1.2.2 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําปี 
1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

1.3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่เกิดเหตุเฝ้าระวังต่อเน่ือง จํานวน 10 แผนงาน ได้แก่  
1.3.1 การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดําเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
1.3.2 การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1.3.3 รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพ่ือสุขภาพ 
1.3.4 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1.3.5 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเยี่ยม และ อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง 
1.3.6 การพัฒนากฎหมาย 
1.3.7 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.3.8 เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการกรม 
1.3.9 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงข้ึน/ฝึกอบรม 
1.3.10 การตรวจสอบภายใน 
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 4. คัดเลือกกระบวนงานตามภารกิจหลักและบทบาทสนับสนุนที่สําคัญเพ่ือดําเนินการประเมินความเสี่ยงและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานจัดทําแผน
บริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงาน และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึน 
  4.1) ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ คัดเลือกกระบวนงาน 1) การอนุมัติ 
อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิง 2)การดําเนินคดีสถานพยาบาลและ
ผู้กระทําผิดกฎหมาย 

4.2) ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ คัดเลือกกระบวนงาน การออกแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ (สําหรับแบบทั่วไป)  

4.3) ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ คัดเลือกกระบวนงานคัดเลือก
กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค 

4.4) ภารกิจสนับสนุนที่สําคัญ คัดเลือกกระบวนงาน 1) การใช้รถยนต์ราชการ 2) การจ้างเหมา
บํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง และ 3)การจัดทํา ติดตามและตรวจประเมินผลตัวชี้วัดคํา
รับรองหน่วยงาน  

5. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการคัดเลือก
กระบวนงานในภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
ควบคุม ติดตาม กํากับตามแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ สํานักงาน ป.ป.ท 
ซึ่งมีขอบเขต องค์ประกอบ และขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี  

1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ   
พ.ศ. 2558)  

2) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่  
3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
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2. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริตและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 • การระบุความเสี่ยง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสีย่ง 

• เมทริกส์ระดับความเสีย่ง 

4 • การประเมินการควบคมุความเสี่ยง 

5 • แผนบริหารความเสีย่ง 

6 • การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

7 • จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

8 • การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

9 • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 
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ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)   
ขั้นตอนที่ 1 ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลแนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานในภารกิจหลัก

และภารกิจสนับสนุนที่สําคัญ เพ่ือนําไปทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เทคนิคในการระบุความเสี่ยงการทุจริต และกําหนดประเภทความเสี่ยงการ

ทุจริตแบบผสม (Mix Method) ประกอบด้วย การระดมสมอง การถกเถียงหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิดการทุจริต        
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมภาษณ์  

 
 
ตารางที่ 5.1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต
ของกระบวนงานที่ เลือกมาทําการ
ประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความ
เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต) 

(เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจรติ
ที่เคยเกิดข้ึนมาแล้ว และทราบ
สาเหตุการเกิดการทุจริต)  

 (เหตุการณ์ความเสี่ยง              
ที่ไม่เคยเกิดหรอืไม่มีประวัติ   
มาก่อน แต่พยากรณ์หรือคาดว่า
อาจจะมโีอกาสเกิดข้ึน) 

 
ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต  

ขั้นตอนที่ 2 นําข้อมูลประเภทความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 5.1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยง
การทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จําแนกสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง      
โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟจราจรและมีความหมาย ตามตารางที่ 5.2  

 

การระดม
สมอง

WORK 
SHOP

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk Identification
ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทียบ
วิธีการ

ปฏิบัติกับ
องค์กรอ่ืน

Risk Identificationการ
สัมภาษณ์
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ตารางท่ี 5.2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
  (ความเส่ียงระดับ 

ต่ํา คนทํางาน 1 
คน) 

(ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 
งานที่ทําภายใน
หน่วยงาน
เดียวกัน) 

(ความเส่ียง 
ระดับสูง งานที่
ทํามีลักษณะ
ทํางานข้าม
หน่วยงาน)  

(ความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก งาน
ท่ีทําเกี่ยวข้องกับ 
บุคคลภายนอก) 

  
ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)   

ข้ันตอนท่ี 3 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงทุจริตระดับปานกลาง (สีเหลือง) ระดับสูง 
(สีส้ม) และ ระดับสูงมาก (สีแดง) จากตารางที่ 5.2 มาหาค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม ซึ่งได้จากระดับความจําเป็น   
ของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่าคะแนน 
1 – 3 ของระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ รายละเอียดตามตารางที่ 5.3  

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

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเส่ียงรวม 
จําเป็น X รุนแรง 

3 2 1 3 2 1 
 (ให้นําสถานะความเสี่ยงใน 

ช่อง สีเหลือง สีส้ม สีแดง จาก
ตารางที่ 5.2 มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม) 

ค่าที่ 1 เป็นข้ันตอนรอง
ของกระบวนงานมีความ
จําเป็นต่ําในการเฝ้าระวัง 
ค่าที่ 2 - 3 เป็นขั้นตอน
หลักของกระบวนงานมี
ความจําเป็นสูงที่ต้องเฝ้า
ระวัง ไม่ทําจะเกิดการ
ทุจริตได้ 

ค่ า ที่  1  เ ป็ น ข้ั น ต อ น
กระบวนงานท่ีมีผลกระทบ
ภายในหน่วยงาน 
ค่าท่ี 2 - 3  เป็นขั้นตอน
กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับ  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- มีผลกระทบทางการเงิน  
- ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 

(ผลคูณของระดับ 
ความจําเ ป็นของ 
การเฝ้าระวัง กับ 
ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ) 

 
ข้ันตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk – Control Matrix Assessment)    

ข้ันตอนที่ 4 ให้นําค่าความเส่ียงการทุจริตรวม (ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ) จากตารางท่ี 5.3 มาทําการประเมินระดับความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดย
เปรียบเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ อ่อน ดังน้ี ตารางท่ี 5.4  
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ตารางท่ี 5.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 

โอกาส/ 
ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง
ระดับต่าํ (1- 4) 

ค่าความเส่ียงระดับ 
ปานกลาง (4- 6) 

ค่าความเส่ียงระดับสูง 
(6 --9) 

(ให้นําโอกาส/ความเส่ียง
การทุจริตมาประเมินค่า
การควบคุมความเส่ียง
การทุจริตโดย
เปรียบเทียบกับคุณภาพ
การจัดการของความ
เส่ียงหน่วยงานทีม่ีอยู่ใน
ปัจจุบัน) 

ด ี
จัดการได้ทันที ทุกครั้ งที่
เกิดความเส่ียง ไม่กระทบ
ผู้ใช้งาน/ ผู้รับมอบหมาย/ 
ไม่มีผลเสียทางการเงิน/ 
ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

 

ต่ํา 
 

ค่อนข้างต่ํา 
 

 
ปานกลาง 

 

 พอใจ 
จัดการได้ โดยส่วนใหญ่มี
บางครั้ ง ยั ง จัดการไม่ ได้ 
กระทบผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับ
มอบหมายแต่ยอมรับได้  
จัดการไม่ได้ 

 

ค่อนข้างต่ํา 
 

ปานกลาง 
 

ค่อนข้างสูง 
 

 อ่อน 
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียง
ส่ วน น้อย  การ จัดการมี
รายจ่ายเพ่ิมข้ึนมีผลกระทบ
ถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร / ผู้ รั บ
มอบหมาย /ยอมรับไม่ได้    

ปานกลาง 
 

ค่อนข้างสูง 
 

สูง 

 
ข้ันตอนที่ 5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนที่ 5 ให้เลือกข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการ
ควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) จากตารางที่ 5.4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงในระดับสูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง (ช่องสีเทา) มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรงของความเส่ียง     
ในกรณีที่หน่วยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ํา หรือค่อนข้าง
ต่ําให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทําการเลือก
ภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนํามาประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตเพ่ิมเติม 
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ตารางท่ี 5.5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.......................................................................................................... 
 

ท่ี รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
 (พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการ

ทุจริตจากตารางที่ 5.4 ตามลําดับความรุนแรงความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป) 

(กําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกัน 
การทุ จริตที่ เ กิดจากเหตุการณ์ความเ ส่ียง  
การทุจริตเพ่ือเป็นแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต) 

 
ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนท่ี 6 เป็นการประเมินการบริหารแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในข้ันตอนที่ 5 ซึ่งเป็น
กระบวนการกล่ันกรองเพ่ือเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริต โดยจําแนกสถานะของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ํา (สีเขียว) ระดับปานกลาง (สีเหลอืง) และระดับสูง (สีแดง) 

ตารางท่ี 5.6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

โอกาส/ความ
เส่ียงการทุจริต 

สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

   (ไม่เกิดเหตุการณ์/
กร ณี ท่ี อ ยู่ ใ น ข่ า ย
ค ว าม เ สี่ ย ง ยั ง ไ ม่ 
ต้ อ ง ทํ า กิ จ ก ร ร ม
เพ่ิม) 
 
 
 
 
ยังไม่เกิด 
เฝ้าระวังต่อเน่ือง 

(เกิดเหตุการณ์/กรณีที่อยู่
ในข่ายความเส่ียงแต่แก้ไข
ได้ทันท่วงทีตามมาตรการ 
/นโยบาย/  โครงการ/
กิจกรรม/แผนที่เตรียมไว้ 
ใช้ได้ผลความเสี่ยงการ
ทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง < 3 ) 
 
เกิดข้ึนแล้ว 
แต่ยอมรับได้ 

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

 

 
ข้ันตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนที่ 7 นําผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตของข้ันตอนท่ี 6 (ตารางที่ 5.6) มาจําแนกตาม
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 3 ระดับ และวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน/เหตุการณ์ท่ียังไม่
สามารถดําเนินการแก้ไขได้ จําเป็นต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม โดยจําแนกสถานะเพ่ือจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยงได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 5.7 ตารางจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงทุจริต 
7.1 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้วเกินกว่าการยอมรับ (สีแดง Red) ควรมีกิจกรรมหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 
 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกินกว่าการ
ยอมรับ (สีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   
  
7.2 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สีเหลือง Yellow)  ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกิดข้ึนแล้วแต่
ยอมรับได้ (สีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

   
 
7.3 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่เกิด (สีเขียว Green)  ให้ดําเนินการเฝ้าระวังต่อเน่ือง  

สถานะความเสี่ยงการทุจริตยังไม่เกิดข้ึน 
(สีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

   
 
ข้ันตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนที่ 8 เป็นการจัดทํารายงานผล สรุปผลการประเมินระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต        
การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ 7 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

ตารางท่ี 5.8 ตารางรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง แดง 

 (ความเส่ียงระดับต่ํา) 
 
 

(ความเส่ียงระดับปานกลาง) (ความเส่ียงระดับสูงมาก) 

  
 ข้ันตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนที่ 9 เป็นการจัดทําแบบรายงานผล และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง      
การทุจริต หรือประเมินสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานและนําไปปรับปรุง 
พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อไป  รายละเอียดตามตารางที่ 5.9 
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  ตารางที่ 5.9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน .............................................................................................................................. 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
สถานะของการดําเนินการจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 

□ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
□ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
□ เร่ิมดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
□ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
□ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)................................................................................ 
........................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 

ผลการดําเนินงาน ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 

  
  ตารางที่ 5.10  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ............................................................................................................................... 
วันท่ีเสนอขอ.......................................................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1....................................................................................................................... 

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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5.6 สรุปผลการประเมินความเส่ียงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการวิเคราะห์ผล สังเคราะห์ผล      
ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิิชอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากหน่วยงานสังกัดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 35 หน่วยงาน ตามกระบวนงานภารกิจหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญของ
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง 3 ประเภท 
ได้แก่ 

- ความเส่ียงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
- ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่  
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  
กระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนที่สําคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่

ได้ดําเนินการทบทวน ประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และคัดเลือก
กระบวนงานเพื่อดําเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจํานวน 21 กระบวนงาน จําแนกได้ดังน้ี  

1) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ จํานวน 6 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 
5.11  
ตารางที่ 5.11 กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  

 
ลําดับ ผู้รับผดิชอบ กระบวนงาน 

1 สพรศ., กสพส, กม.
OSCC 

การอนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดําเนินการสถานพยาบาลสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 

2 กสพส. การอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
3 สพรศ. กสพส. การรับรองหลักสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและสูตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพ 
4 ศบส 1 -12 การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ  

พ่ึงพิง 
5 ศคบ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน

หรือภายนอก 
6 กม. การดําเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทําผิดกฎหมาย 
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2) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จํานวน 3 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 5.12  
ตารางที่ 5.12 กระบวนงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

 
ลําดับ ผู้รับผดิชอบ กระบวนงาน 

1 วศ., ส., บ. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2 บ. การจัดทําแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
3 บ. การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (สําหรับแบบทั่วไป) 

 
3) สุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ จํานวน 2 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 

5.13  
ตารางที่ 5.13 กระบวนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 

 
ลําดับ ผู้รับผดิชอบ กระบวนงาน 

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

 
4) ภารกิจสนับสนุน จํานวน 10 กระบวนงาน รายละเอียดตามตารางที่ 5.14  

ตารางที่ 5.14 กระบวนงานภารกิจสนับสนุน 
ลําดับ ผู้รับผดิชอบ กระบวนงาน 

1 กม. การพัฒนากฎหมาย 
2 ตสน. การตรวจสอบภายใน 
3 สผชช. การจัดทําวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4 กบค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงข้ึน และฝึกอบรม 
5 กผ. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําปี 
6 สลก. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
7 สลก. การขอใช้รถยนต์ราชการ 
8 IT การจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 
9 กพร. จัดทํา ติดตามและตรวจประเมินผลตัวชี้วัดคํารับรองหน่วยงาน 
10 กม., ศคบ. การจัดการข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน 

 
ซึ่งในแต่ละกระบวนงานมีรูปแบบพฤติกรรมความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการจัดการความเสี่ยง     

การทุจริต และค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามตารางที่ 5.15 – 5.18 ดังน้ี 
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ตารางที่ 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครฐั 

1 สพรศ. 
กสพส. 
OSCC 
กม. 
ศคบ. 

การอนุมัติ/อนุญาต           
ให้ประกอบกิจการ 
ใหด้ําเนินการสถานพยาบาล    
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล 

/      1.  เ จ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา  

ด ี ปานกลาง 

2. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, 
โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

ด ี ค่อนข้างต่าํ 

3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ  

ด ี ปานกลาง 

4. การเสนอความเห็นการอนุมัติ และอนุญาตการ
ดําเนินการไม่เป็นไปตามลําดับ   

ด ี ปานกลาง 

5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ 
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

พอใช้ ค่อนข้างต่าํ 

2 กสพส. การอนุญาตให้เป็น
ผู้ดําเนินการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ  

/   1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

ด ี ปานกลาง 

2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสาร
ราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน  

ด ี ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางอ้อม 

ด ี ปานกลาง 

4. เจ้าหน้าที่เอื้อหรือมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการทุจริต
เกิดขึ้นระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศ  
ผลสอบเป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พอใช้ ค่อนข้างต่าํ 

5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ด ี ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (ต่อ) 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครฐั 

3 สพรศ. 
กสพส. 

การ รับรอ งห ลัก สู ต รและ
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 

/   1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ไม่เป็นมาตรฐาน 

ด ี ปานกลาง 

2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตไม่
เป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ 

พอใช้ ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าที่/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต 

ด ี ปานกลาง 

4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่
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 เพื่อแลกกับการอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจประเมินฯ 

ด ี ปานกลาง 

3.เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และ
ให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ 

พอใช้ ปานกลาง 

4.คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือ
ช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.15 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (ต่อ) 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครฐั 

5 ศคบ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนให้
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน
หรือภายนอก 

 /  1.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่
เป็นธรรม 

อ่อน ค่อนข้างสูง 

2.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่ถูกต้อง 

พอใช้ ปานกลาง 

3.เจ้าหน้าที่อาจใช้ชื่อ และรหัสของเจ้าหน้าที่คนอื่นใน
การลงชื่อเข้าระบบ www.crm.hss.moph.go.th 

ด ี ต่ํา 

4.เจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องร้องเรียนไม่ตรงกับพื้นที่ความ
รับผิดชอบ ส่งผลให้ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย 

อ่อน ค่อนข้างสูง 

5.เจ้าหน้าที่อาจปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร หรือเพิ่มเติม
เอกสารของผู้ร้องเรียน 

อ่อน ค่อนข้างสูง 

6.เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ 
ดําเนินการล่าช้า 

พอใช้ ปานกลาง 

7.การสรุปผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

ด ี ต่ํา 

6 กม. การดําเนินคดีสถานพยาบาล
และผู้กระทําผิดกฎหมาย 

 /  1 . เ จ้าหน้าที่ เ รี ยกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารการกระทําความผิด 

ด ี ปานกลาง 

2.เจ้าหน้าที่ ใ ช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการกระทํา
ความผิด อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.16 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครฐั 

1 วศ. 
บ. 
ส. 

การส่งเสริมและรับรอง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

 /  1. ข้อมูลประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

พอใช้ ปานกลาง 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์ประเมินที่ตั้งไว้ 

พอใช้ ปานกลาง 

3. การตรวจสอบความครบถ้วนหลักฐานประกอบการ
รับรองผลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

พอใช้ ปานกลาง 

2 บ. การจัดทําแผนแม่บท (Master 
plan) ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

 /  1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดทําแผนแม่บทไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน 

ด ี ต่ํา 

2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

พอใช้ ปานกลาง 

3 บ. การออกแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ  
(แบบทั่วไป) 

 /  1.การจัดทําแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
ก่อสร้างไม่สอดคล้องต่อการใช้งาน 

พอใช้ ปานกลาง 

2.การกําหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือเอื้อ
ผู้ค้าบางราย 

พอใช้ ปานกลาง 

3.การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบแต่ละวิชาชีพไม่ถูกต้อง
เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

พอใช้ ปานกลาง 

4.เรียกรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบระหว่างการ
ก่อสร้าง 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.17 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครฐั 

1 สช. การคัด เ ลือก  อสม .  ดี เด่น
ระดับชาติ และประเมินผล
งาน อสม. ดีเยี่ยมและดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง 

 /  1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ 
ได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

ด ี ปานกลาง 

2. คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจาก
รูปแบบการต้อนรับตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละ
พื้นที่ 

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 หรือเข้าร่วมได้ตลอดการคัดเลือกและนําเสนอ
ผลงาน 

ด ี ค่อนข้างต่าํ 

3.การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 

พอใช้ ปานกลาง 

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

ด ี ค่อนข้างต่าํ 

5.การนําเสนอข้อมูลเท็จ ที่ไม่ตรงกับผลงานนําเสนอของ 
อสม.ดีเด่น 

พอใช้ ปานกลาง 

6.รูปแบบการคัดเลือกมีข้อจํากัด ทําให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค 

ด ี ค่อนข้างต่าํ 



~ 30 ~ 
 

ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรภาครฐั 

1 กม. กระบวนการพัฒนากฎหมาย  /  1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย 

ด ี ปานกลาง 

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจทําให้กฎหมายเอื้อ
ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

พอใช้ ปานกลาง 

2 
 

กม. 
ศคบ. 

การจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

 /  1.  เ จ้าหน้าที่ ใ ช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่ รับเ รื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง

พอใช้ ปานกลาง 

2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพิ่มเติมเอกสารของ 
ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือหรือ
กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

พอใช้ ปานกลาง 

3. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ
ดําเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

พอใช้ ปานกลาง 

4. ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
เอื้อประโยชน์กับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน

ด ี ปานกลาง 

5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือ
มีส่วนได้เสียกับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

ด ี ปานกลาง 

6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ธรรม  

ด ี ปานกลาง 

7. การติดตามผล และสรุปผลการดําเนินการไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด  

ด ี
 

ปานกลาง 

3 สผชช. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผ่านวารสารวิชาการกรม 

 /  1. เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ
พิจารณาผลงานวิชาการของพวกพ้องหรือไม่เผยแพร่
ตามลําดับ 

ด ี ปานกลาง 



~ 31 ~ 
 

ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ต่อ) 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้
งบประมาณ/

ทรัพยากรภาครฐั 
4 ตสน. การตรวจสอบภายใน  /  1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ พอใช้ สูง 

2. การแทรกแซงการทํางานทําให้การใช้ดุลยพินิจของ       
ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

พอใช้ สูง 

3. การให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ด ี ค่อนข้างต่าํ 

5 กบค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นและ
ฝึกอบรม 

 /  1. ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน ด ี สูง 
2. คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การ
คัดเลือกที่ไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

พอใช้ ปานกลาง 

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็น
ธรรมเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ 

ด ี ต่ํา 

4. คณะกรรมประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลงานหรือความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง  

ด ี ต่ํา 

5. คณะกรรมประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งใช้ดุลย
พินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

ด ี ปานกลาง 

6 กผ. การบริ ห า รแผนง านและ
งบประมาณประจําปี  

  / 
 

1. การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี 
ไม่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ  

พอใช้ ต่ํา 

2. ไม่ปรับปรุง แก้ไขตามคําแนะนําจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พอใช้ ต่ํา 

3. การจัดสรรงบประมาณประจําปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็น
ธรรม มีความเหลื่อมล้ําด้านงบประมาณและทรัพยากร
และเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

ด ี ปานกลาง 

4.  การใ ช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และเบิกจ่ายไม่ตรงความจริง 

พอใช้ ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ต่อ) 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้
งบประมาณ/

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

คัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
  / 1. การใช้อํานาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 

คณะกรรมการต่างๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  
ด ี
 

ค่อนข้างสูง 

2. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR 
และ ราคากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ 

ด ี ปานกลาง 

3 .  เ จ้ าห น้าที่ แ ก้ ไ ขหรื อขอ เอกสาร เ พิ่ ม เติ มจาก
ผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อเป็นคุณหรือ
โทษต่อผู้ประกอบการ 

ด ี ปานกลาง 

4. การใช้ดุลยพินิจ/อํานาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะ
พวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์อาจมีผลต่อราคาที่
สูงขึ้น หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน

ด ี
 

สูง 

5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ด ี ปานกลาง 

6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการทําให้ได้รับพัสดุไม่ครบจํานวน ไม่มี
คุณภาพ 

ด ี ปานกลาง 

8 สลก. การใช้รถยนต์ราชการ   / 1.การนํารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว ด ี ต่ํา 
2.นําน้ํามันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ํามันไม่ครบตามบิล
ใบเสร็จ 

ด ี ต่ํา 

3.พนักงานขับรถยนต์ไม่มีการศึกษาเส้นทางก่อนการ
ปฏิบัติงานจึงทําให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ํามัน 

ด ี ต่ํา 

4.การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ค้า 

ด ี ด ี

5.ผู้ขอใช้รถกับผู้เดินทางไม่ใช่เป็นคนเดียวกัน (ไม่ระบุชื่อ
ผู้เดินทางไปราชการในใบขอใช้รถยนต์) 

พอใช้ ต่ํา 
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 ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบภารกิจสนับสนุน (ต่อ) 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 
ประเภทความเสี่ยง 

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ 
จัดการความ 

เสี่ยง 

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต 

อนุมัติ/
อนุญาต 

ใช้อํานาจ/
ตําแหน่งหน้าที่ 

การใช้
งบประมาณ/

ทรัพยากรภาครฐั 
9 IT การจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพวง 

 /  1.การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจําเป็น ทําให้ต้องใช้ต้นทุน
เกินความจําเป็น 

ด ี ปานกลาง 

2.การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด ี ต่ํา 
3.การล็อกสเปคของอุปกรณ์/วัดสุ ที่ใช้ในการดําเนินการ พอใช้ ปานกลาง 
4.การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6) 

พอใช้ ปานกลาง 

10 กพร. ก า ร จั ด ทํ า  ติ ด ต า ม  แล ะ
ประเมินผลตัว ชี้วัดตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ 

 /  5.รับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร พอใช้ ต่ํา 
6.การประเมินผลคะแนนตามดุลยพินิจไม่เหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ 

พอใช้ ปานกลาง 

7.การมอบผู้แทนที่มีคุณวุฒิที่ไม่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม
(ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) 

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

1) ความเส่ียงการทุจริตที่เ ก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จํานวน 6 กระบวนงาน
ประกอบด้วย  

1.1 การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดําเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 

1.2 การอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1.3 การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
1.4 การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พ่ึงพิง  
1.5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเร่ืองร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในหรือ

ภายนอก 
1.6 การดําเนินคดีสถานพยาบาลและผู้กระทําผิดกฎหมาย 

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ จํานวน 12 
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 กรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงข้ึนและฝึกอบรม 
2.11 การจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2.12 การจัดทํา ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการ  

3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  จํานวน 3 กระบวนงาน ได้แก่  

3.1 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําปี 
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 
3.3 การใช้รถยนต์ราชการ 
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 ตารางท่ี 5.19 แสดงจํานวนรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ จําแนกตามประเภทการทุจริต 
 

รูปแบบพฤติกรรมความเส่ียงการทุจริต จํานวน (กระบวนงาน) 
1. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

6 

2. การใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 12 
3. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   3 
  

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระบวนงานหลักและภารกิจสนับสนุนของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น้ันได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการทบทวน  
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
พิจารณาคัดเลอืกกระบวนงานใหม่ที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แล้วจัดทําร่างแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามบทบาทหน้าท่ีหลักของหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือดําเนินการ 
รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ซึ่งมีรายละเอยีดแสดงตามตารางท่ี 5.20 ดังน้ี  
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ตารางที่ 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

1. การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบ
กิจการ ให้ดําเนินการ
สถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
(การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
2. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ  
4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดําเนินการ
ไม่เป็นไปตามลําดับ   
5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ 
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือ
ประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
- กําหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคําขอ 
- กําหนดขั้นตอนการนําเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

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

2. จัดทําคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  และการโฆษณา
หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
3. ดําเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม 
4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ  
และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนําเสนอผลการประเมิน 
5 .  ฝึ กอบรม  ส่ ง เสริ มความรู้ กฎหมาย เกี่ ย วกับสถานพยาบาล 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การโฆษณาสถานพยาบาล  
และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

2. การอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

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

1. จัดทําคู่มือมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัคร
สอบ  

กสพส.  
 
 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบเอกสารและการ

ควบคุมการสอบ 
3. จัดทํามาตรฐานการเข้าสอบและการคุมสอบผู้ดําเนินการสปา 

4. จัดทํามาตรฐานการจัดทําและการจัดเก็บข้อสอบให้มีความรัดกุม 
โปร่งใสในรูปแบบคณะกรรมการ 

5. ส่ง เสริมความรู้กฎหมายด้านการขออนุญาตดําเนินการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. รับรองหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
 

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

1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองสถานบันการศึกษา  
ด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ  

กพรศ. 
กสพส. 

2. จัดทําแบบคําขอรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการ
เพื่อสุขภาพ ให้เป็นมาตรฐาน 
3. จัดทํามาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาด้าน
สุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
4. การพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อ
สุขภาพโดยคณะกรรมการฯ และมีอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 
5. ส่งเสริมความรู้ด้านการรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและ
หลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 5.20 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายในหรือภายนอก 

1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็น
ธรรม 
2. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ร้องเรียนอย่างไม่ถูกต้อง 
3. เจ้าหน้าที่อาจใช้ชื่อ และรหัสของเจ้าหน้าที่คนอื่นในการ
ลงชื่อเข้าระบบ www.crm.hss.moph.go.th 
4. เจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องร้องเรียนไม่ตรงกับพื้นที่ความ
รับผิดชอบ ส่งผลให้ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย 
5. เจ้าหน้าที่อาจปลอมแปลงแก้ไขเอกสาร หรือเพิ่มเติม
เอกสารของผู้ร้องเรียน 
6. เ จ้าหน้าที่ ไม่ดํา เ นินการต่อข้อร้องเ รียนที่ ได้รับหรือ 
ดําเนินการล่าช้า 
7. การสรุปผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

1. มีการตรวจสอบการรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่โดยหัวหน้างาน
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
2 .  ล ง ชื่ อ อ อ ก จ า ก ร ะ บ บ ทุ ก ค รั้ ง ง า น ใ ช้ ง า น ใ น ร ะ บ บ 
www.crm.hss.moph.go.th 
3. จัดทําเอกสารชี้แจงถึงอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบการดําเนินการในการส่งเรื่องร้องเรยีนให้พื้นที่ความรับผิดชอบ 
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการรับเรื่องร้องเรียนว่าถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือไม่อย่างไร ตรงกับเอกสารของผู้ร้องเรียน หรือไม่ โดย
หัวหน้างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
5. จัดทําระบบการติดตามความก้าวหน้า การสรุปผล และรายงานผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนเป็นระยะ  
 

ศคบ. 

5. การดําเนินคดีสถานพยาบาลและ
ผู้กระทําผิดกฎหมาย 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารการกระทําความผิด 
2. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการกระทําความผิด 
อย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง 

1. กําหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ 
2. กําหนดให้มีการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

กองกฏหมาย 
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

1. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

1. ข้อมูลประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 
2. คณะกรรมการตรวจประเมินใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
คลาดเคลื่อนจากเกณฑ์การประเมิน 
3. การตรวจสอบความครบถ้วนหลักฐานประกอบการรับรอง
ผลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 
- แนวทางการส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- กําหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบเอกสาร 
- กําหนดขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณารับรองมาตรฐาน 

วศ. 
บ. 
ส. 
ศบส 1 -12 
 

2. จัดทําคู่มือ/มาตรฐานการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสําหรับ
สถานบริการสุขภาพ  
- การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- การพัฒนาสถานบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
- ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- ผู้ตรวจประเมิน/คณะกรรมการรับรองคุณภาพ 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
- ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพประจําสถานพยาบาล 
4. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษา/ระบบพี่เลี้ยงให้กับสถานบริการด้าน
สุขภาพ เจ้าหน้าที่ ศบส. และผู้ตรวจประเมิน 
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดทําแผนแม่บท (Master 
plan) ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดทําแผนแม่บทไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน 
2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

1.จัดทําคู่มือ/เกณฑ์มาตรฐานการจัดทําแผนแม่บทด้านอาคารและ 
สภาพแวดล้อมของสถานบริการด้านสุขภาพเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน 

บ. 

2. ชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนแม่บทด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมกับ
คณะทํางานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. คณะกรรมการสายวิชาชีพ กลั่นกรอง ตรวจทาน และรับรองความ
ถูกต้องของการจัดทําแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

3. การออกแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป) 

1. การจัดทําแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
ไม่สอดคล้องต่อการใช้งาน 
2. การกําหนดคุณสมบัติวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างในรายการ
ประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือเอื้อ
ผู้ค้าบางราย 
3. การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบแต่ละวิชาชีพไม่ถูกต้อง
เหมาะสมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
4. เรียกรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบระหว่างการก่อสร้าง 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ายเป็นที่
ยอมรับด้านอาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ 

บ. 

2. จัดทํามาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (vender list) 
3. การบริหารจัดการภายใน โดย หัวหน้ากํากับมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ดําเนินการพิจารณาอนุมัติแบบก่อสร้างโดยคณะกรรมการ 

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

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

1. จัดทําเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง 
- เกณฑ์คุณสมบัติส่วนบุคคล 
- เกณฑ์ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะงาน  

กม. 

2. กําหนดรูปแบบการต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ให้เรียบ
ง่าย เน้นประหยัด 
3. จัดทําเกณฑ์และคุณสมบัติคณะกรรมการคัดเลือก อสม.เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา  

 

4. คณะกรรมการอํานวยการการคัดเลือก อสม.ดีเด่น เป็นผู้พิจารณา
ลําดับสุดท้ายก่อนประกาศเป็น อสม. ดีเด่นทุกระดับ 
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

5. การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ
เขต/ภาค 

1. ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/
ภาค ที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. การนําเสนอข้อมูลเท็จ ที่ไม่ตรงกับผลงานนําเสนอของ อส
ม.ดีเด่น 

1. จัดทําคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ชี้แจง และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย  

สสม. 

2. จัดทําทําเนียบคณะกรรมการ ที่มีรายละเอียดติดต่อประสานงาน 
3. มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด (จาก
ฐานข้อมูล thaiphc.net /สําเนาใบประกาศนียบัตร 
3. กําหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งผลงานให้คณะกรรมการ 
4. จัดทําเกณฑ์และผู้รับผิดชอบการตรวจสอบการนําเสนอผลงานงานการ
คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค 
5. จัดทําหลักเกณฑ์การนําเสนอแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์และหนังสือ
รับรองผลงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบผลงานจาการนําเสนอและผลงานเชิง
ประจักษ์ในพื้นที่ 

6. การพัฒนากฎหมาย 1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกฎหมายที่ยกร่างกฎหมาย 

1. จัดทําคู่มือเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติและกลไกการตรวจสอบ คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการร่างกฎหมาย 

กม. 

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจทําให้กฎหมายเอื้อ
ประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

2. เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายช่องทางเพื่อความ
โปร่งใสและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 

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

1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียน
อย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง 
2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพิ่มเติมเอกสารของ 
ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือหรือ
กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 
3. เจ้าหน้าที่ ไม่ดําเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ ได้รับหรือ
ดําเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง  
4. ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อ
ประโยชน์กับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 
5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือ  
มีส่วนได้เสียกับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 
6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 
7. การติดตามผล และสรุปผลการดําเนินการไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  

1. จัดทําคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสําหรับเจ้าหน้าที่ 
- แนวทาง/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

กม. 
ศคบ. 

2. จัดทําและเผยแพร่คู่มือการร้องเรียนสําหรับประชาชน 
- แนวทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน 
- อบรมเจ้าหน้าที่การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
4. ตั้งแต่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้รับผิดชอบอย่างระมัดระวังไม่ให้
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้นและครอบคลุมทุกวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง  
5. คณะอนุกรรมการฯ กลั่นกรองที่เข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุมและ
ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาข้อร้องเรียน 
เป็นไปตามข้อเท็จจริง ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการสรุปวิเคราะห์ก่อน
นําเสนอ 
6. ดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นตามข้อกําหนด/ระยะเวลาที่
กําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. มีระบบกํากับ ติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน 

8.  เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน
วารสารวิชาการกรม 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณา
ผลงานวิชาการของพวกพ้องหรือไม่เผยแพร่ตามลําดับ 

1. จัดทําและเผยแพร่ข้อกําหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานการเตรียม
ต้นฉบับเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สผชช. 

2. แต่งตั้ งคณะทํางานพิจารณาบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมทุกศาสตร์  
3. ประชุมคณะทํางานพิจารณาบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
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ตารางที่ 5.21 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

9. การตรวจสอบภายใน 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ 
2. การแทรกแซงการทํางานทําให้การใช้ดุลพินิจของ           
ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
3. การให้คําปรึกษาแก่ ผู้รับบริการโดยใช้ ช่องโหว่ เ พื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย 

1.จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ  ตสน. 
2. กําหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

3 .  กําหนดมาตรการ  และบัง คับใ ช้บทลงโทษ  จากการเ รียกรับ
ผลประโยชน์  

 

4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ รวดเร็ว 

 

10. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงขึ้นและ
ฝึกอบรม 

1. ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน 
2. คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกที่
ไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม
เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ 
4. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเรียกรบั
ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลงานหรือความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง  
5. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งใช้
ดุลพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

1. กําหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

กบค. 

2 .  กําหนดมาตรการ  และบัง คับใ ช้บทลงโทษ  จากการเ รียกรับ
ผลประโยชน์  
3. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ รวดเร็ว  
4. จัดทําเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและเปรียบเทียบข้อมูลโดย
คณะอนุกรรมการก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก   
5. พัฒนากระบวนการตรวจสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเปิดช่องทางร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 44 ~ 
 

ตารางที่ 5.22 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ   
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารแผนงานและ
งบประมาณประจําปี 

1. การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี 
ไม่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ  
2. ไม่ปรับปรุง แก้ไขตามคําแนะนําจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การจัดสรรงบประมาณประจําปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม 
มีความเหลื่อมล้ําด้านงบประมาณและทรัพยากรและเอื้อ
ประโยชน์แก่พวกพ้อง 
4. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และเบิกจ่ายไม่ตรงความจริง 

1. จัดทําคู่มือและชี้แจงข้อปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทําคําขอ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์แก่หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

กผ. 

2. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคําของบประมาณ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดสรรงบประมาณตาม 
พ.ร.บ.งบประมาณประจําปี 
4. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานและ
งบประมาณระดับกรมและระดับหน่วยงาน 
5. พัฒนาระบบ กลไก แนวทางการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผลการดําเนินงานและงบประมาณ ได้แก่ ระบบ SMART  
6. พัฒนาความรู้ด้านการบริหารแผนงาน งบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(เฉพาะเจาะจง) 

1. การใช้อํานาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ ง เป็น 
คณะกรรมการต่างๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และ 
ราคากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ 
3. เจ้าหน้าที่แก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ
ที่ ยื่ น เ อ กสา ร ไ ม่ ค รบถ้ ว น เ พื่ อ เ ป็ น คุณหรื อ โ ทษต่ อ
ผู้ประกอบการ  
4. การใช้ดุลพินิจ/อํานาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะพวกพ้อง
หรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์อาจมีผลต่อราคาที่สูงขึ้น หรือ
คุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน  
5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 
6 .  กรรมการตรวจ รับพัสดุ เรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการทําให้ได้รับพัสดุไม่ครบจํานวน ไม่มีคุณภาพ 

1. จัดทําแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน  
-  องค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ แบบมีส่วนร่วมจากภายใน
และนอกหน่วยงาน  
- กําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะคณะกรรมการเฉพาะพัสดุ 
- จัดทําบัญชีรายชื่อ (List) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเภท 

สลก. 

2. จัดทําแนวทาง/ คู่มือการคัดเลือกสินค้า  บริการ  ร้านค้า  หรือ
ผู้ประกอบการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
3. จัดทําแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อ
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือ 
ผู้ประกอบการ  
4. จัดทําคู่มือ/แนวทางการจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลด
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
5. พัฒนาความรู้และศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
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ตารางที่ 5.22 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  (ต่อ) 
 
กระบวนงาน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/กิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 

3. การใช้รถยนต์ราชการ 1. การนํารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว 
2. นําน้ํามันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ํามันไม่ครบตามบิลใบเสร็จ 
3. พนักงานขับรถยนต์ไมม่ีการศกึษาเส้นทางก่อนการ
ปฏิบัติงานจึงทําให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ํามัน 
4. การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ค้า 
5. ผู้ขอใช้รถกับผู้เดินทางไม่ใช่เป็นคนเดียวกัน (ไม่ระบุชื่อผู้
เดินทางไปราชการในใบขอใช้รถยนต์) 

1. เจ้าหน้าที่มีการควบคุมการใช้รถยนต์ราชการตามแบบขอใช้รถ 
(แบบ 3,แบบ 4) 

สลก. 

2. มีการควบคุมการเบิกจ่ายน้ํามันด้วยบัตรเติมน้ํามัน (Fleet Card) 
3. มีการแจ้งพนักงานขับรถยนต์ให้ศึกษาเส้นทางก่อนการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า 1 วัน ใช้ map ในการนําทาง 
4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยานพาหนะดําเนินการประสานกับผู้ค้าโดยตรง 
5. ควบคุมโดยการใช้แบบขอใช้รถ (แบบ 3) และมีการสุ่มตรวจประเมิน 

4. การจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพวง 

1. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
ไม่เหมาะสม เกินความจําเป็น ทําให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความ
จําเป็น 
2. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การล็อกสเปคของอุปกรณ์/วัดสุ ที่ใช้ในการดําเนินการ 
4. การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6) 

1. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณตามโครงการความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 

ICT 

2. มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมจัดทํา TOR 
3. จัดทําคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น 
4 .  มีการแต่ งตั้ งบุคคลภายนอกที่ มี ความ รู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. การจัดทํา ตดิตาม และ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ 

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

1.กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้รับทราบทั้ง 
คกก. ตรวจประเมินฯ และหน่วยงานรับตรวจ 

กพร. 

2.การประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  
2.1 กก.กลั่นกรองผลงาน 
2.2 กก.ประเมินผลและรับรองผลการประเมินฯ 
3. ผลการตรวจประเมินฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรม 
4. กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจน 
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6. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต             
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และดําเนินการตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ข้ันตอนที่ 6 – 9 ตามแบบรายงานฯ ของ
สาํนักงาน ป.ป.ท.) ดังน้ี หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังจากน้ัน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิเคราะห์ผล 
สังเคราะห์ผล สรุปและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอผู้บริหารและ
สํานักงาน ป.ป.ท. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 สถานะของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ ทั้ง 13 
แผนงาน สามารถจําแนกตามเกณฑ์ระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังน้ี 
 1. ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกินกว่าจะยอมรับได้ 
 2. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  จํานวน  3 แผนงาน 
ได้แก่  

2.1 การจัดทําแผนแม่บท (Master plan) ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
2.2 การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําปี 
2.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

3. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่เกิดเหตุเฝ้าระวังต่อเน่ือง จํานวน 10 แผนงาน ได้แก่  
3.1 การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดําเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
3.2 การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
3.3 รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพ่ือสุขภาพ 
3.4 การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3.5 การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเย่ียม และ อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง 
3.6 การพัฒนากฎหมาย 
3.7 การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.8 เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการกรม 
3.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงข้ึน/ฝึกอบรม 
3.10 การตรวจสอบภายใน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสามารถสรุปสถานะความเสี่ยงของแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ได้ดังน้ี ความเสี่ยงระดับต่ํา จํานวน 10 แผนงาน และความเสี่ยงระดับปานกลาง จํานวน 3 แผนงาน  
ดังน้ันจึงไม่มีหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการเพียงเพ่ิมมาตรการบางส่วนเท่าน้ัน รายละเอียดตามตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 รายงานการบริหารแผนความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จํานวน/ระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

ความเส่ียงต่ํา ความเสี่ยงปานกลาง ความเส่ียงสูงมาก 
10 3 0 

1. การอนุมตัิ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้
ดําเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการโฆษณาหรอืประกาศเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล 

/   

2. การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

/   

3. รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ
และการบริการเพ่ือสุขภาพ 

/   

4. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

/   

5. การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเย่ียม 
และ อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง 

/   

6. การพัฒนากฎหมาย /   
7. การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

/   

8. เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารวิชาการกรม /   
9. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับสูงข้ึน/ฝึกอบรม 

/   

10. การตรวจสอบภายใน /       
11. การจัดทําแผนแม่บท (Master plan) ด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม 

 /  

12. การบริหารแผนงานและงบประมาณประจําปี  /  
13. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง)  /  
 
 7. ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประเมินผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้ 
ดังน้ี  
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

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

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

1. การอนุมตัิ อนุญาตให้
ประกอบกิจการ ใหด้ําเนินการ
สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ
การโฆษณาหรอืประกาศ
เก่ียวกับสถานพยาบาล 

1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

/   

2. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพ่ือ
อนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 /  

3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ  

/   

4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการ
ดําเนินการไม่เป็นไปตามลําดับ   

/   

5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ 
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําคู่มอืการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี/เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

2. การออกใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ดําเนินการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1. เ จ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

/   

2. เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือปลอมแปลง
เอกสารราชการที่ใช้ประกอบการย่ืนขอขึ้นทะเบียน 

/   

3. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ใน
ทางตรงหรือทางอ้อม 

/   

4. เจ้าหน้าท่ีเอื้อหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริต
เกิดข้ึนระหว่างการสอบ/การตรวจข้อสอบและประกาศ
ผลสอบเป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

/   

5. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทํามาตรการในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ 
2. จัดทํามาตรการในการเข้าสอบและคุมสอบผู้ดําเนินการสปา 
3. จัดทํามาตรการในการจัดทําและการจัดเก็บข้อสอบให้มีความรัดกุม  โปร่งใส 
4. ออกข้อสอบที่แตกต่างกัน เป็นจํานวน 4 ชุด เพ่ือป้องกันการลอกข้อสอบ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

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

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

3. รับรองหลักสูตร
สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ 
และการบริการเพ่ือสุขภาพ 

1. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ไม่เป็นมาตรฐาน 

/   

2. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่พิจารณาคําขออนุญาตไม่
เป็นมาตรฐานข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ 

/   

3. เจ้าหน้าที่/คณะอนุกรรมการเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตท่ี
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต 

/   

4. คณะกรรมการวิชาชีพ/คณะกรรมการใช้ดลุยพินิจที่
เป็นคุณหรือเป็นโทษตอ่ขออนุญาตเพือ่แลกกับ
ผลประโยชน์ 

/   

5. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอ
อนุญาตเพื่อแลกกับผลประโยชน์ 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพ 
- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
- กําหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคําขอ 
- กําหนดขั้นตอนการนําเรื่องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
2. จัดทําคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพ (คู่มือประชาชน) 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

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

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

1. การส่งเสริมและรับรอง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1. ข้อมูลประกอบการประเมินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

/   

2. คณะกรรมการตรวจประเมินใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์การประเมิน 
(2.1ขาดคู่มือสําหรับผู้ตรวจการประเมินในการควบคุม
ตรวจประเมินระดับ เขต 
2.2 เจ้าหน้าท่ีมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์ประเมิน
ที่ตั้งไว้) 

 /  

3. การตรวจสอบความครบถ้วนหลักฐานประกอบการ
รับรองผลการประเมินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. จัดทําคู่มือให้ผู้ตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจการประเมินระดับเขต 
2. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ
ประเมิน 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําคู่มือให้ผู้ตรวจการประเมินในการควบคุมตรวจการประเมินระดับเขต 
2. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ
ประเมิน ผ่านระบบ on line meeting 
3. ดําเนินการประเมินผลผ่านระบบ electronic โดยคณะกรรมการ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองแบบแผน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

2. การจัดทําแผนแม่บท 
(Master plan) ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

1. การเก็บข้อมูลประกอบการจัดทําแผนแม่บทไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน 

 /  

2. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสมข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงาน/องค์กรท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ที่ยอมรับเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเพ่ิมเติม 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําคู่มอื/เกณฑ์มาตรฐานการจัดทําแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดลอ้ม
ของสถานบริการสุขภาพ  
2. ประชมุคณะทํางานและผู้เกี่ยวข้องระหว่างการดําเนินการจัดทําแผนแม่บทด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม  
3. คณะกรรมการสายวิชาชพีกลั่นกรอง ตรวจทาน และรับรองความถูกตอ้งของการ
จัดทําแผนแมบ่ทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 53 ~ 
 

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

3. การคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ อสม.ดีเย่ียม  
และ อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง 

1. คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ 
อสม.ดีเย่ียม และ อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง ได้รับข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

/   

2. คณะกรรมการการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมเน่ืองจาก
รูปแบบการต้อนรับตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละ
พ้ืนที่ 

/   

3. การเรียกรับผลประโยชน์เพ่ือให้มีผลกระทบต่อการ
คัดเลือก 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําแนวทางการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ (SOP) เพ่ือใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทุกจังหวัด 
2. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ โดยคัดเลือกกรรมการ
จากหน่วยงานวิชาการต่างๆ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของ
กรรมการชัดเจน 
3. แต่งตั้งคณะอํานวยการทําหน้าที่ในการรับรองผลการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
3. แจ้งกําหนดการ ช่วงเวลา สถานที่ และรูปแบบการคัดเลือก และการนําเสนอ
ผลงาน โดยใช้รูปแบบเดียวกัน 
4. จัดทําข้อกําหนดสําหรับกรรมการและผู้รับการประเมิน การห้ามเรียกรับ
ผลประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กองกฎหมาย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

4. การพัฒนากฎหมาย 1. คณะกรรมการยกร่างกฎหมายอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกฎหมายท่ียกร่างกฎหมาย 

/   

2. การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายไม่ครอบคลุม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายอาจทําให้กฎหมาย
เอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําแนวทางการร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกกรม 
2. กําหนดกลุ่มเป้าหมายการรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ชัดเจน  
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

5. การจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เ จ้าหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่ รับเ ร่ือง
ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม/ไม่ถูกต้อง 

/   

2. แก้ไขเอกสาร ปลอมแปลง เพ่ิมเติมเอกสารของ 
ผู้ร้องเรียนส่งเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วนเพ่ือช่วยเหลือหรือ
กลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

/   

3. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ
ดําเนินการล่าช้า ประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง  

/   

4. ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
เอื้อประโยชน์กับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

/   

5. คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนเรียกรับผลประโยชน์หรือ  
มีส่วนได้เสียกับผู้ร้องเรียน/ผู้ถูกร้องเรียน 

/   

6. การใช้ดุลยพินิจการสั่งการอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ธรรม  

/   

7. การติดตามผล และสรุปผลการดําเนินการไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและพัฒนาระบบการกํากับติดตามการจัดการข้อ
ร้องเรียน 
2. จัดทําเอกสารชี้แจงถึงอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องประกอบการ
ดําเนินการในการส่งเร่ืองร้องเรียนให้พ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
3. จัดทําระบบการกล่ันกรองและตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน สํานักผู้เชี่ยวชาญ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

6. เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน
วารสารวิชาการกรม 

1. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์เ พ่ือแลกกับการ
พิจารณาผลงานวิชาการของพวกพ้องหรือไม่เผยแพร่
ตามลําดับ 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. จัดทําและเผยแพร่ข้อกําหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานการเตรียมต้นฉบับเพ่ือ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประกอบด้วย คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทุก
ศาสตร์ ร่วมเป็นกองบรรณาธิการและพิจารณาบทความ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

7 .  การคัดเลือกบุคคลเ พ่ือ
แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง
ระดับสูงข้ึนและฝึกอบรม 

1. ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน /   
2. คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การ
คัดเลือกที่ไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

/   

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็น
ธรรมเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ 

/   

4. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือแลกกับการพิจารณาผลงาน
หรือความเหมาะสมกับตําแหน่ง  

/   

5. คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งใช้
ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. กําหนดเป็นมาตรฐานการทํางานในการจัดส่งหนังสือเวียนเรื่องเร่งด่วนและสําคัญ 
และเพ่ิมช่องทางการแจ้งเวียนผ่าน Line “กบค.” และ “HR Network”  E-mail  
2. อ.ก.พ.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรมและ
โปร่งใส   
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือก (เลื่อนระดับสูงขึ้น และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล) เพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เพ่ือดําเนินการคัดเลือก  
5. ดําเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

8. การตรวจสอบภายใน 1. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ /   
2. การแทรกแซงการทํางานทําให้การใช้ดุลยพินิจของ      
ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

/   

3. การให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยใช้ช่องโหว่เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

ไม่มี 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. หน่วยงานได้จัดทํากิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกําหนดมาตรการ 
บทลงโทษ ในการป้องกันการทุจริตในหน้าที่ 
2. จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน 
7 ด้าน และเปิดโอกาสให้มีสิทธิอุทธรณ์ข้อทักท้วง 
3. จัดตั้งและพัฒนาระบบให้คําปรึกษาผ่านช่องทาง Online  
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

1. การบริหารแผนงานและ
งบประมาณประจําปี 

1. การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี 
ไม่ตอบยุทธศาสตร์ชาติ  

 /  

2. ไม่ปรับปรุง แก้ไขตามคําแนะนําจากคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

/   

3. การจัดสรรงบประมาณประจําปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็น
ธรรม มีความเหลื่อมล้ําด้านงบประมาณและทรัพยากร
และเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 

 /  

4. การใช้งบประมาณไม่ เ ป็นไปตามวัต ถุประสงค์ 
เป้าหมาย และเบิกจ่ายไม่ตรงความจริง 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

1. จัดทําระบบติดตามผลในระบบ SMART และรายงานผลต่อผู้บริหารทุกเดือน 
2. จัดทํามาตรการสําหรับจัดการหน่วยงานท่ีไม่จัดทําคําของบประมาณฯ ตามที่คณะ
กรรมการฯ พิจารณา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ 
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร ด้วยความโปร่งใส 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. ชี้แจงข้อปฏิบัติ และแนวทางในการจัดคําของบประมาณตามยุทธศาสตร์ให้
หน่วยงานทราบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองคําของบประมาณฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ 
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร 
4. จัดทําแนวทาง สร้างมาตรการ กลไกการกํากับ/ติดตาม ในการรายงานผลการ
เบิกจ่ายของหน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้ 
5. ใช้ระบบ SMART ในติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน สํานักงานเลขานุการกรม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
ต่ํา ปานกลาง สูง 

2. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือก (เฉพาะเจาะจง) 

1. การใช้อํานาจในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการต่างๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  

 /  

2. คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR 
และ ราคากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ 

 /  

3 .  เ จ้ าห น้ า ท่ีแ ก้ ไขหรื อขอ เอกสาร เ พ่ิม เติ มจาก
ผู้ประกอบการท่ีย่ืนเอกสารไม่ครบถ้วนเพ่ือเป็นคุณหรือ
เป็นโทษต่อผู้ประกอบการ 

/   

4. การใช้ดุลยพินิจ/อํานาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะ
พวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์อาจมีผลต่อราคาที่
สู ง ข้ึน  หรือ คุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ ไม่ ได้
มาตรฐาน 

/   

5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม 

/   

6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จาก
ผู้ประกอบการทําให้ได้รับพัสดุไม่ครบจํานวน ไม่มี
คุณภาพ 

/   

มาตรการป้องกันการทุจริต
เพ่ิมเติม 

 

สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดําเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 
2. การคัดเลือกสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
3. มีการตรวจรับสินค้าก่อนตรวจรับพัสดุและเลือกสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
4. จัดทําคู่มือ/ Flowchart ข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม 
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1. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) (2563) คู่มือแนวทางการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต การจัดทํามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตสําหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน.
สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2563. จาก http://www.pacc.go.th/acoc_2018/uploads/2018/08/Manual5_1.pdf. 
2. สํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
(2564). คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564. 
3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAS : FRAUD RIST-
ASSESSMENTS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4. สํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
(2563). การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
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สุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม.(2562) รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต         
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7. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563, ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก หน้า 36 – 42 ลงวันที่ 9 มิ ถุนายน 2563, สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2563. จาก  
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