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1. ตัวช้ีวัดที่  1.2.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด      
  กระทรวงสาธารณสุข 

2. หน่วยวัด  :  ระดับ 

3. น้ำหนัก    :  ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต  
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน โดยเน้นประสิทธิผล (Effective 
Internal Control) การพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริตจะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ทำให้มั่นใจว่า
มาตรการการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่นั้นใช้ได้จริง ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ บูรณาการตั้งแต่ต้น
จนจบ หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Enhancement)  
ให้กับองค์กร เป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงาน
ของสำนักงาน ป.ป.ท.  
 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
ความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) พิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริตในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 จัดทำรายงานแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานของสำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในภาพรวม 
ของกระทรวงสาธารณสุข  

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   

6. เกณฑ์การให้คะแนน :   
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 2.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน ตามแนวทาง 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

2.2 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ตามแบบรายงานแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  
pankung08@gmail.com 

3 3.1 จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวงสาธารณสุขไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
3.2 นำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565  
รอบที่ 1 จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวงสาธารณสุข  ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

4 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้า 
การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบที่ 2 ตามแบบรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pankung08@gmail.com 

5 5.1 จัดส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
5.2 นำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564– 31 มีนาคม 2565) 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 

2 2.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
2.2 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงาน 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ตามแบบรายงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

2.1 หนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดำเนินการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
2.2 หนังสือติดตามกำกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่ง
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ตามแบบรายงาน
ทีส่ำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

0.5 
 
 
 
 

0.5 
 

3 3.1 จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
3.2 นำรายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 
จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 

- หนังสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  
- รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบท่ี 1 ตามแบบรายงานที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
- Print Screen หน้าจอ 
- URL รายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.5 
1.5 

 
 
 
 

0.5 
0.5 
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7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2565) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

2 2.1 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
 
2.2 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงาน 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 ตามแบบรายงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

2.1 หนังสือแจ้งให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดำเนินการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด 
2.2 หนังสือติดตามกำกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่ง
รายงาน 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 ตามแบบ
รายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 

3 3.1 จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข  
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
 

- หนังสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  
- รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบที่ 1 ตามแบบรายงานที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
 

0.25 
0.25 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ทีไ่ด้ 

3.2 นำรายงานแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 จำนวน 17 
หน่วยงาน ในภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- Print Screen หน้าจอ 
- URL รายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.25 
0.25 

 

4 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งรายงานผล 
หรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 ตามแบบรายงาน
ผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

หนังสือติดตามกำกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ให้จัดส่งรายงานผล 
หรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 ตามแบบ
รายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pankung08@gmail.com 

1  
 

5 5.1 จัดส่งรายงานผล 
หรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 จำนวน  
17 หน่วยงาน ในภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 
5.2 นำรายงานผลหรือความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที ่2 
จำนวน 17 หน่วยงาน ในภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ขึ้นเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

- หนังสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  
- รายงานผลหรือความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 
ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด 
- Print Screen หน้าจอ 
- URL รายงานผล 
หรือความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.25 
0.25 

 
 
 
 
 

0.25 
0.25 

 
 
 



๒๗ 
 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตของหนว่ยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - ระดับ 5 ระดับ 5 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  :   
แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข    
    http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย  
    ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    สาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ  

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 หัวข้อ : ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  


