
 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดที่  ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
2. หน่วยวัด :  ระดับ 
3. น้ำหนัก :   ร้อยละ 10 
4. คำอธิบาย :  
 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ หมายถึง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ของการควบคุม
ภายใน ที่ เป ็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่  โดยเน ้นประสิทธ ิผล (Effective Internal Control)  
ซึ่งการพิจารณาโอกาสจะเกิดการทุจริต จะอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ทำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม 
การควบคุมภายในใช้งานอยู่ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกัน บูรณาการ
ตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใดที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึง  
ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที  
 ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี ่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  กระทรวง
สาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 3 หน่วยงานองค์การมหาชน จำนวน 3 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หน่วยงาน ทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติ 
มิชอบตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) จัดทำแผนบริหาร
ความเสี ่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบ จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี 
6. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยนำผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หนว่ยงาน  

2 2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และแจ้งคำสั่งให้คณะทำงานทราบ 
 



 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง 
ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าท่ีประชุม 
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.  

4 4.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
4.2 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.  

5 5.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของหน่วยงาน จำนวน 17 หน่วยงาน 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไปยังสำนักงาน 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. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท.  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยนำผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1.1 หลักฐานการประชุม 
ประกอบด้วย  
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม 
และเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 

0.5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
 
 
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตาม
แนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 17 หน่วยงาน  

- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม 
1.2 หนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ถึงหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 
หน่วยงาน 

 
 
 

0.5 คะแนน 

2 2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งคำสั่ง 
ให้คณะทำงานทราบ 

2.1 คำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.2 หนังสือแจ้งคำสั่ง ฯ 

1.5 คะแนน 
 
 
 
 

0.5 คะแนน 
3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง 
ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้าท่ี
ประชุม 
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 
3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี

3.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 
3.2 หลักฐานการประชุม 
ประกอบด้วย  
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม 
และเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม 
3.3 แผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวง

0.3 คะแนน 
 
 
 
 
 

0.7 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 คะแนน 



 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง
ของสำนักงาน ป.ป.ท. 
 

สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 
 

 
 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท.  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยนำผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เป็นข้อมูลป้อนกลับ  
 
 
 
1.2 จัดส่งหนังสือแจ้งการดำเนินการ 
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ตาม
แนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 17 หน่วยงาน  

1.1 หลักฐานการประชุม 
ประกอบด้วย  
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม 
และเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม 
 
1.2 หนังสือแจ้งการดำเนินการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ถึงหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน  
17 หน่วยงาน 
 
 

0.5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 คะแนน 



 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

2 2.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งคำสั่ง 
ให้คณะทำงานทราบ 

2.1 คำสั่งคณะทำงานจัดวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.2 หนังสือแจ้งคำสั่ง ฯ 

0.5 คะแนน 
 
 
 
 

0.5 คะแนน 
3 3.1 จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง 
ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพ่ือนำเข้า 
ที่ประชุม 
3.2 ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 
3.3 สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง
ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

3.1 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 
3.2 หลักฐานการประชุม 
ประกอบด้วย  
- หนังสืออนุมัติจัดประชุม 
และเบิกจ่าย 
- หนังสือเชิญประชุม 
- เอกสารประชุมการประชุม 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม 
- หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
สรุปผลการประชุม 
- หนังสือแจ้งสรุปผลการประชุม 
3.3 แผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบของ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของ
สำนักงาน ป.ป.ท. 

0.25 คะแนน 
 
 
 
 
 

0.25 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 คะแนน 
 
 

4 4.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 
หน่วยงาน จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 
 
 

4.1 หนังสือแจ้งติดตามกำกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน 
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 

0.5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

4.2 จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยัง
สำนักงาน ป.ป.ท. 

4.2 หนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ท.
จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

 
0.5 คะแนน 

5 5.1 ติดตามกำกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 
17 หน่วยงาน จัดส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
จำนวน 17 หน่วยงาน 
 
 
5.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. 

5.1 หนังสือแจ้งติดตามกำกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 
17 หน่วยงาน จัดส่งรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของหน่วยงาน จำนวน 17 
หน่วยงาน 
5.2 หนังสือถึงสำนักงาน ป.ป.ท. 
จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

0.5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 คะแนน 

 
8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสำเร็จของการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - - - 

 
9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 แหล่งข้อมูล 
 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
 http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


 

 

 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 จัดเก็บข้อมูลจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 3 หน่วยงานองค์การมหาชน จำนวน 3 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หน่วยงาน 
 
10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
   นายยงยศ  ธรรมวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1139 
   หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
   นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1866 
        หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


