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คำนำ 
  

 พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล  
  ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1   หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญจะทำให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
   กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
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บทที่ 2 
การบริหารจัดการ 

 
นิยามและและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทําให้ วัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดข ึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงาน  ไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์ 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท ี่ไหนเมื่อใด เกิดข ึ้นได้อย่างไร และทําไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง 
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง   
  3. การระบุความเสี่ยง (Identify Risks) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยงทีอ่าจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเรจ็ตามวัตถุประสงค์โดย ดังนี้ 

    1. สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและ หน่วยงานภายใน
ส่วนงาน เช่น นโยบายมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เป็นต้น    
  2. สภาพแวดล้อมภายใน เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
โครงสร้างของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน  

 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ ยง มีหลายวิธีซึ่ งแต่ละหน่วยงาน อาจเลือกใช้ได้ตาม  
ความเหมาะสม ดังนี้  

 1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงทีห่ลากหลาย  
 2. การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ Checklist  
 3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตัง้คําถาม “What-if”  
 4. การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนที่สําคัญ 
4. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง  

โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความรุนแรงของ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือ หน่วยงานภายในส่วนงาน 

โอกาสที ่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที ่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
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1) การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
 เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk)  
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานจะต้อง กําหนดเกณฑ์ของ 
หน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล สภาพแวดล้อมในหน่วยงานและ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ ฯ และฝ่ายบริหาร 

เกณฑ์ในข้อมูลเชิงปริมาณจะเหมาะกับความสี่ยงที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ใน การวิเคราะห์
อย่างพอเพียง สําหรับความเสี่ยงที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้
กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 

ตัวอย่างการกําหนดเกณฑ์การประเมิน  
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณยีกเว้น 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก >10 ล้านบาท 
4 สูง >2.5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง >50,000 -2.5 ล้านบาท 
2 น้อย >10,000-50,000  บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ  ผลกระทบ คำอธิบาย 

5  รุนแรงสูง มีการสูญเสีญทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการ
บาดเจ็บถึงชีวิต 

4  ค่อนข้างรุนแรง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นพักงาน 

3  ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2  น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการ
บาดเจ็บรุนแรง 

1  น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการ
บาดเจ็บรุนแรง 

 
5. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงหรือความไม่ 

แน่นอนโดยรวมทีอ่งค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น           
จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว 

ประเภทของความเสี่ยง  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ เช่น 

นโยบายไม่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดไม่มีการวาง career path ไว้รองรับการพัฒนาบุคลากรและ
งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ความเสี่ยงเนื่องจากเศรษฐกิจ การเมือง การรักษาชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างตลาด และสภาวะการ แข่งขัน เป็นต้น  

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบขององค์กร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการ บุคลากร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ เช่น ข้อเสนอโครงการไม่สมบูรณ์และไม่ชัดเจนงานวิจัยไม่เป็นไปตามข้อเสนอ
โครงการล่าช้านำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้และบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความเสี่ยงจากการไม่สามารถ 
ดำเนินการ ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง หรือความเสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและจำหน่ายเป็นต้น  
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
ด้านการเงิน การลงทุนและระบบการบริหาร การเงิน เช่น การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมตั้งงบประมาณ
ผิดพลาดและใช้งบประมาณเกินความ เสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยง จากการขาดสภาพคล่อง เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของ ทางการเช่น พนักงานละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล ความเสี่ยงจากมติ ครม.  

ขอบเขต 
  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ ใช้ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 
ให้หน่วยงานของรัฐ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ทุกฝ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าใจหลักการ กระบวนการ/
ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยง 
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนต่อไป 
 5. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
 1. ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยการบริหารความเสี่ยง 

2. ช่วยให้การกำหนด วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ต่าง ๆ ขององค์กรมีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้
มากขึ้น และสอดคล้อง กับระดบัความเสี่ยงทีย่อมรับได ้
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2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะ

ส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการทำงานและลดโอกาสของการล้มเหลว หรือโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจาก
การดำเนินงาน  

3. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร/ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยข้อมูลจะเป็นแหล่งข้อมูล
สำหรบัผู้ตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

4. ทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ  
กับผลการดำเนินงานของศูนยฯ์  

5. ช่วยให้การจดัสรรและจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ  
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บนที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.1 ผังกระบวนงาน 

ลำดับ กระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1    

  2 
 เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์และจดัระดับ

ความเสีย่ง 

คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

  3 
 จัดทำแผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ศปท. ประกอบด้วย ระบคุวาม
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  
การตอบสนองความเสีย่ง 

คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

  4 
 สื่อสารแผนการบริหารของทุกกลุม่ คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

k 

  5 
 

 

 

 
ติดตามเฝา้ระวังความเสีย่งของแต่
ละกลุม่งาน 
 

คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

   6 

    
 

 
 

ถ่ายทอดความรูโ้ดยจดัประชุมช้ีแจง คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

7  
 

สรุปจดัทำรายงานการบริหารจดัการ
ความเสีย่งของ ศปท. 
 

คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

ติดตามและประเมินผล 

จัดทำรายงาน 

ถ่ายทอดความรู้ 

สำรวจข้อมลูขเบื้องต้นของแต่ละ
กลุ่มที่จะทำให้เกดิปัจจัยในความ
เสี่ยง 

คำสั่งศูนยฯ์ ทกุกลุ่มงำน

ในศปท. 

จัดประชุม 

 

จดัทำแผน 

สื่อสารแผน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข  

เร่ือง การบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการ 
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3.2 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 1.  ให้ทุกกลุ่มงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สำรวจจัดเตรียมข้อมูลของ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน 

2. จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 2.1 จัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
 2.2 ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง นำปัจจัยของแต่ละกลุ่มมาพิจารณาถึงความสำคัญ 

กรรณีเกิดผลกระทบกับหน่วยงานมากเพียงใด (อาจจะทำในรูปแบบฟอร์มที่กำหนด)  
 2.3 กระบวนการทำงาน 
3. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบด้วย ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง  
4. สื่อสารแผนและสร้างความเข้าใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหาร

ความเสี่ยงทีช่ัดเจน  
5. ติดตามและประเมินผล ให้ทุกกลุ่มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละกลุ่ม 
6. ถ่ายถอดความรู้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
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บนที่ 4 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง    
      สำหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
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บทที่ 5 
ภาคผนวก 

5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข  

เร่ือง การบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการ 
   ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขที่  แก้ไขคร้ังท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันทีบ่ังคับใช้... กันยายน 2562 หน้าท่ี 13 ของ 14 

 

5.2  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหาร จดัการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

สำเนา 
 
 

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 17 /๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
ซึ่ งการบริหารจัดการความเสี่ ยงเป็ นกระบ วนการที่ ใช้ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่ อาจ เกิดขึ้ น 
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

 ฉะนั้น เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดู แลกิ จก ารที่ ดี  จึ ง ได้ จั ด ท ำแผ นการบ ริ ห ารจั ด กา รความ เสี่ ย ง  ก ารติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผล เกี่ ย วกั บ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้การบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงแต่งตั้ง
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

 1. องค์ประกอบ 
 1.1 นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ประธาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 1.2 นางนภเกตต์  ขันศิลา คณะทำงาน 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

1.3 นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม คณะทำงาน 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 1.4 นางสาวพรนิดา นาคทับทิม คณะทำงาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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1.5 นางสาวแอน  อนันตรสุชาติ คณะทำงาน 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
1.6 นางสาวชนกพร  แสนสุด คณะทำงาน 

 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ  
 1.7 นางสาวน้ำฝน พยัคคานนท์ คณะทำงาน 
 นักทรัพยากรบุคคล  

1.8 นางสาวทพิยวรรณ ภูสิงห์ทอง คณะทำงาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเลขานุการ 

                 2. หน้าที่และอำนาจ  
  2.1 จั ดท ำแผน การบ ริห ารจั ดการความ เสี่ ย งศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ านการทุ จ ริ ต  
กระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ตอบสนองความเสี่ยง  
  2.2 สื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ ยง ให้ กับบุคลากรของศูนย์ปฏิบั ติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  2.3  กำกับ ดูแล  ติ ดตาม เฝ้ าระวั งความเสี่ ยงใน ศูนย์ปฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ านการทุ จ ริต  
กระทรวงสาธารณสุข และประเมินผล 
  2.4 จัดทำรายงานสรปุผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  2.5 ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงในกับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  2.6 ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  2 กันยายน  พ.ศ. 2562 

   
  นายยงยศ ธรรมวุฒิ 

 
 
 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
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5.3 เอกสารอ้างอิง 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายแผนงาน สํานักงาน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ สิงหาคม 2555 
แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ สำนักบัญชีและตรวจสอบใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ISBN 974 – 7700-29-8 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
คูม่ือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงปี 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  7 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ:  คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวทิพยวรรณ ภสูิงห์ทอง) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
ทิพยวรรณ  ภูสงิห์ทอง 

(นางสาวทิพยวรรณ ภูสงิห์ทอง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

 




