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๒๔ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 :  ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด    
      กระทรวงสาธารณสุข 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : รอ้ยละ 10 

4. คำอธิบาย  :  

  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต  
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุมภายใน ที่เป็นการควบคุมภายใน 
ตามแนวทางใหม่ โดยเน้นประสิทธิผล (Effective Internal Control) ซ่ึงการพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริต 
จะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ทำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมการควบคุมภายในใช้งานอยู่ทำหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกัน บูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใด 
ที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที  
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หมายถึง ความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตของหน่วยงาน โดยใช้ เครื่องมือประเมินความเสี่ ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) พิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริตในองค์ประกอบที่ 2 
หลักการที่ 8 ตามมาตรฐาน COSO 2013 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานของสำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งสำนักงาน 
ป.ป.ท. ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
     
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
     กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 1.1 จดัส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ใหก้ับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

2 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด 
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๒๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
3 3.1 จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
3.2 แจ้งเวียนคูมื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

4 4.1 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ส่งรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ตามแบบรายงาน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
4.2 จัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.  

5 5.1 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่งรายงานผล 
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบที่ 2 ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่  2 ไปยัง
สำนักงาน ป.ป.ท. 

 

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

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 จดัส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 
1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การทุจรติ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 
วางระบบการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข รบัทราบผล
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 
 
 
 
 
 

1 
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๒๖ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

2 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามแนวทางทีส่ำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด 

- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 

1 

3 3.1 จดัทำคูม่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
 
 
3.2 แจ้งเวียนคูม่ือประเมินความเสี่ยง
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK-
ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

- หนังสือเสนอจัดทำคูม่ือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD 
RISK-ASSESSMENTS ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- คูม่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
Download คูม่ือประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK-
ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.1 จดัส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

- หนงัสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ 
วางระบบการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด 
 
 

1 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1.2 จัดส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
 

- หนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข  
รบัทราบผลวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ 
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด 

- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 

1 

3 3.1 จดัทำคูม่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
 
 
3.2 แจ้งเวียนคูม่ือประเมินความเสี่ยง
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK-
ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

- หนังสือเสนอจัดทำคูม่ือประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- คูม่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- หนังสือแจ้งเวียนให้ หน่วยงาน
Download คู่มือประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : 
FRAUD RISK-ASSESSMENTS 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
 
 

4 4.1 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ส่งรายงานแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1  
ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. 
กำหนด 
4.2 จัดส่งรายงานแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตของหนว่ยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1  
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 

- หนังสือติดตามกำกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 ตามแบบ
รายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
- หนงัสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท.  
- รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบท่ี 1 
ตามแบบรายงานที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด  

1 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

5 5.1 กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้จัดส่งรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ตามแบบรายงาน 
ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบที่ 2 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 

- หนังสือติดตามกำกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสีย่งการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบที่ 2 ตามแบบรายงานที่
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
- หนังสือส่งสำนักงาน ป.ป.ท. 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 
ตามแบบรายงานที่สำนักงาน 
ป.ป.ท. กำหนด  

1 
 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริต ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - - 3.7500 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม 
หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกจิ  
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10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเลขโทรศัพท์:  ๐ ๒๕๙๐ ๑230 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑866 
หน่วยงาน:    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 


