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ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น1



ค ำน ำ
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น มีการ

ด าเนินงาน ภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยภารกิจท่ีได้รับมอบหมายล้วนแล้วแต่เป็น
ภารกิจท่ีจะต้องด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บรรลุตรงตามเป้าหมายภารกิจ และให้
เกิดประประสิทธิภาพสูงสุด ตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ การด าเนินงานนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมี
แผนปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์พร้อมท้ัง มีความโปร่งใส และสามารถตรวสอบให้
เห็นความชัดเจนของการด าเนินงานในการปฏิบัติราชการ จึงจ าเป็นจะต้องมีเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังในการติดต่อประสานงานกับภาคี
เครือข่าย หรือการให้บริการของหน่วย โดยหน่วยงานมีการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนท่ีส าคัญของ
หน่วยงาน และมีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการททุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
สามารถประเมินผลได้จากคะแนนค่าดัชนีวัดการรับรู้การทุจริต (Perception Corruption 
Index :PCI) ของประเทศไทยท่ีสูงขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน โดยแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จะเป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการสร้างการยอมรับใน
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการต่อบุคลากรภายใน ผู้บริหาร ประชาชน สาธารณะชน และ
สังคม

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 2565

2ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น



แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรุจริต 
ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศนไว คือ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อนดวย ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาภาครัฐตามหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และสราง
วัฒนธรรมการท างานแบบม ุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือผลประโยชนของสวนรวม มีความทันสมัย สามารถ
ปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา ปรับโครงสรางการบริหารจัดการให
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ก าหนด บทบาทหนาทื่ใหชัดเจนวาเปนหนวยงานควบคุมก ากับหรือ
ใหบริการในระบบเศรษฐกิจ สามารถบูรณาการการท างาน รวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูป
ธรรม มีความโปรงใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมสนับสนุนให ภาคี องคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชนและประชาชน มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ให
ขอมูลและ รวมตรวจสอบการด าเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม รวมถึงการสร
างวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ืน และสราง
จิตส านึก ปลูกฝงคานิยมใหทุกภาคสวนตอการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ม ุงเนนการ
ขับเคล่ือนประเทศ ไทยให เปน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” โดยมี เปาหมาย คือ สรางวัฒนธรรมการตอตานการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคสวน และปฏิรูป กระบวนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตทื้งระบบใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล พัฒนาระบบปองกันการทุจริต
เชิงรุก เนนการพัฒนากลไกกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ืมข้ืนเพ่ือลดโอกาส การทุจริต โดยประเมินจากค าดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย มากกวารอยละ 50 หรืออยูในล าดับ 
1 ใน 57 ของโลก 

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได
ก าหนดกลยุทธ การด าเนินงานไวดังนี้ 

กลยุทธทื่ 1 ก าหนดใหสวนราชการมีการบริหารงานบุคคลท่ีมีระบบคุณธรรม (Merit 
System) เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปน “คนดี คนเกง คนกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง” 

3ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น



กลยุทธท่ี 2 ก าหนดใหหัวหนาสวนราชการมีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใน
การปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารงานด
วยความซ่ือตรง และรับผิดชอบตอหนาท่ี กรณีท่ีปลอยปละละเลยไมด าเนินการใหถือเปนความ
ผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

กลยุทธท่ี 3 ก าหนดใหเสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมี
ความเปนมือ อาชีพในการเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 

กลยุทธท่ี 4 ก าหนดใหมีการลดการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานของรัฐ  ในการใชอ านาจ
รัฐท่ีไดรับมอบ  กลยุทธที่ 5 ก าหนดใหเจาพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหนาท่ีทื่ไดรับ
โดยไมค านึงถึงอามิส สินจ้าง

การประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด
ท่ี 10 การปองกันการทุจริต มี วัตถุประสงคเพื่อประเมินการเปดเผยการด าเนินงานของหนวย
งานตอสาธารณะ ใน 2 ประเด็น คือ 

1. การด าเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจ านงสุจริตของผูบริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต ประกอบดวย O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าป O37 การด าเนินการเพ่ือ จัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประกอบดวย O39 - O41 รายงานก ากับติดตามการปอง
กันการทุจริตประจ าป และรายงานผลการด าเนินการปองกันการทุจริตปงบประมาณท่ีผานมา 

2. มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต เปนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร
งใสภายในหนวยงาน 

เกณฑการประเมินครอบคลุมการด าเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อปองกัน
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบทางตรงหรือทางออม รวมถึงการบริหารจัดการบริบทแวดลอมท่ี
เก่ืยวของกับการทุจริต น าไปส ูการ ปรับปรุง แกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต
ในหนวยงานภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ไดก าหนดให หนวยงานภาครัฐด าเนินการประเมินความเส่ืยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส
วนราชการ ตามแผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

4ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น



1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ืยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาท่ี
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานและการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป

นไปอยางมี คุณธรรม มีความโปรงใส ตรวจสอบได ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ เพ่ือเปนการสนองคุณ แผนดินในการเปนขาราชการท่ีดี ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ น าไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการ ปลูกฝงวิธีคิด 
ปลุกจิตส านึก สรางวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริตใหกับบุคลากรกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กลุมงานค ุมครองจริยธรรม จึงไดจัดท าโครงการ ยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ ด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยก าหนดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หนวยงานในสังกัดกรม เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในระดับ
กรมและระดับหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ วัตถุประสงค

1. เพื่อใหมีมาตรการและแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกทื่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารและการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบุคลากรและเครือขายตอตานการปองกันการทุจริตใหมีความ
เขมแข็งในการเฝาระวัง ปองกัน การเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน และเพิ่มเครือขายตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เพื่อจัดการความรดูานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น



ข้อมูลทั่วไป ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

6ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์
“ความร่วมมือ ร่วมใจ ด้วยความหนักแน่นมั่นคง เสียสละด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ระหว่างประชาชน ชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชาชน เพ่ือประชาชน“
•ภาพคนยืนซ้อนและจับมือซ้อนกัน หมายถึง ประชาชน ครอบครัว และชุมชน
•ภาพกลุ่มคนประสานมือล้อมภาพคนยืนซ้อนและจับมือซ้อนกัน หมายถึง การประสานความร่วมมือขององค์กร
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรประชาชน เพ่ือส่งเสริมการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ครอบครัว และชุมชน
•สีแดง หมายถึง เลือดเนื้อของชีวิตมนุษย์ เปรียบเสมือนการสาธารณสุขมูลฐานซึ่งจะหล่อเลี้ยงให้ประชาชนมี
สุขภาพดี
•สีน  ำเงิน หมายถึง ความยิ่งใหญ่ กว้างใหญ่ ความหนักแน่นมั่นคง



ประวัติความเป็นมา
ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อ ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่
เลขที่ 89 ถนนอนามัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์วิชาการและ
ประสานงานด้านการสาธารณสุขมูลฐานระดับภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
สาธารณสุขมูลฐาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีตามหนังสือท่ี สร 0202/1417 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2526 เกิดจากความ
ร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือหาทางสนับสนุนนโยบายและกลวิธี
การสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นนโยบายของชาติและเป็นกลวิธีการพัฒนาการสาธารณสุขที่
สมัชชาองค์การอนามัยโลกยอมรับว่า เป็นกลวิธีท่ีน าไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน
ในชาติ ประกอบกับต้องการให้มีหน่วยประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือศึกษาวิจัย
รูปแบบการด าเนินงานการสาธารณสุขมูลฐานท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ระหว่างหน่วยงานใน
ประเทศและระหว่างประเทศเครือข่ายสมาชิกอาเซียน

กระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันเสนอ “โครงการศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน” เพ่ือขอสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียน (ASEAN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
PROJECT) รัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างและด้านวิชาการในวงเงิน 
400 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2525 โดยการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ท่ีต าบลศาลายา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และศูนย์ภาค 4 
แห่ง ท่ีจังหวัดขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี และนครสวรรค์

7ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น



กระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยจึงร่วมกันเสนอ “โครงการศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน” เพ่ือขอสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอาเซียน (ASEAN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT) รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ลงนามให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างและด้านวิชาการในวงเงิน 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2525 โดยการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ที่ต าบลศาลายา 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และศูนย์ภาค 4 แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่น นครศรีธรรมราช ชลบุรี และ
นครสวรรค์

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เริ่ม
ก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2527 ราคา ค่า
ก่อสร้างและอุปกรณ์เป็นเงิน 40 ล้านบาท เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 ศูนย์แห่งนี้ได้มี
บทบาทอย่างส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในภูมิภาค ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์มาโดยตลอด ทั้งนี้
เพ่ือให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และความต้องการทางการพัฒนาในปี พ .ศ. ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ต่อมา พ .ศ. ๒๕๖๑ 
เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนานวัตกรรม ด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น และ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จนถึงปัจจุบัน

8ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น



นายธีรวัฒน หมื่นแกวคราม

โครงสรา้งหน่วยงาน  ศนูย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดัขอนแก่น



10 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น



11 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น



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
รับนโยบายและความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียงต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือสร้างมูลค่าและรองรับยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงาน
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมมาภิบาล

l l l

2
ประชุมคัดเลือกกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนท่ีส าคัญ ท่ีจะท าการประเมิน
ความเส่ียงและจัดท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดเตรียม
ข้อมูล ข้ันตอนแนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน

l l l

3
เข้าร่วมการประชุมเชิงประฏิบัติการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม (โดยน าข้อมูลจากกิจกรรมท่ี 2 มาเป็นข้อมูลในการเข้าร่วม
ประชุมในคร้ังน้ี)

l

4
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงต่อการทุจริต ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนท่ีส าคัญ 
และจัดท ารายงาน เสนอผู้อ านวยการ ศูนย์ฯ สสม.ขอนแก่น) l l

5
หน่วยงานด าเนินการปฏิบัติงาน ควบคู่กับแผนบริหารความเส่ียงท่ีได้เสนอต่อผู้อ านวยการ 
ศูนย์ฯ สสม.ขอนแก่น l l l l l l l l l l l l

6 สรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง l

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
กรอบการด าเนินงานประเมินความเส่ียงและจัดท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้ันตอน/กิจกรรมล าดับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระยะเวลาการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.

1.1 การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค สาขา 12 320,000.00                               ✓ ✓

320,000.00               

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนื จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาการด าเนินการ(ระบุงบประมาณ)เป้าหมายการด าเนินงาน
งบประมาณปีงบประมาณ 2565 

(บาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี



~ 17 ~ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนที่ 1 ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลแนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานในภารกิจหลัก

และภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญ เพ่ือน าไปท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ใช้เทคนิคในการระบุความเสี่ยงการทุจริต และก าหนดประเภทความเสี่ยงการ ทุจริตแบบผสม (Mix Method) 

ประกอบด้วย การระดมสมอง การถกเถียงหยิบยกประเด็นที่มีโอกาสเกิดการทุจริต การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการสัมภาษณ์   

ตารางที่ 5.1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต
ของกระบวนงานที่ เลือกมาท าการ
ประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความ
เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต) 

(เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ทีเ่คยเกิดขึ้นมาแล้ว และทราบ
สาเหตุการเกิดการทุจริต)  

 (เหตุการณ์ความเสี่ยง        
ที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติ   
มาก่อน แต่พยากรณ์หรือคาดว่า
อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น) 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลประเภทความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 5.1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยง

การทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จ าแนกสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง 
โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจรและมีความหมาย ตามตารางท่ี 5.2  

การระดม
สมอง 

WORK 
SHOP 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

Risk Identification 
ถกเถียงหยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด 

เปรียบเทียบ
วิธีการ

ปฏิบัติกับ
องค์กรอื่น 

Risk Identification 
การ

สัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
(ความเสี่ยงระดับ 
ต่ า คนท างาน 1 
คน) 

(ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 
งานที่ท าภายใน
หน่วยงาน
เดียวกัน) 

(ความเสี่ยง 
ระดับสูง งานที่
ท ามีลักษณะ
ท างานข้าม
หน่วยงาน)  

(ความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก งาน
ที่ท าเกี่ยวข้องกับ 
บุคคลภายนอก) 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงทุจริตระดับปานกลาง (สีเหลือง) ระดับสูง 

(สีส้ม) และ ระดับสูงมาก (สีแดง) จากตารางที่ 5.2 มาหาค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็น   
ของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่าคะแนน 
1 – 3 ของระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ รายละเอียดตามตารางที่ 5.3  

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

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

3 2 1 3 2 1 
(ให้น าสถานะความเสี่ยงใน 
ช่อง สีเหลือง สีส้ม สีแดง จาก
ตารางที่ 5.2 มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม) 

ค่าที่ 1 เป็นขั้นตอนรอง
ของกระบวนงานมีความ
จ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวัง 
ค่าที่ 2 - 3 เป็นขั้นตอน
หลักของกระบวนงานมี
ความจ าเป็นสูงที่ต้องเฝ้า
ระวัง ไม่ท าจะเกิดการ
ทุจริตได ้

ค่ า ที่  1  เ ป็ น ขั้ น ต อ น
กระบวนงานที่มีผลกระทบ
ภายในหน่วยงาน 
ค่าที่  2 - 3  เป็นขั้นตอน
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- มีผลกระทบทางการเงิน  
- ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 

(ผลคูณของระดับ 
ความจ าเป็นของ 
การเฝ้าระวัง กับ 
ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ) 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk – Control Matrix Assessment)  
ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ) จากตารางที่ 5.3 มาท าการประเมินระดับความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดย
เปรียบเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ อ่อน ดังนี้ ตารางที่ 5.4  
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ตารางที่ 5.4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ 
ความเสีย่งการทุจรติ 

คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า (1- 4) 

ค่าความเสี่ยงระดับ 
ปานกลาง (4- 6) 

ค่าความเสี่ยงระดับสูง 
(6 --9) 

(ให้น าโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริตมาประเมินคา่
การควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตโดย
เปรียบเทยีบกับคุณภาพ
การจัดการของความ
เสี่ยงหน่วยงานท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน) 

ดี 
จัดการได้ทันที ทุกครั้ งที่
เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบ
ผู้ใช้งาน/ผู้รับมอบหมาย/ 
ไม่มีผลเสียทางการเ งิน/ 
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

พอใจ 
จัดการได้ โดยส่วนใหญ่มี
บางครั้ งยั งจัดการ ไม่ ได้ 
กระทบผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับ
มอบหมายแต่ยอมรับได้  
จัดการไม่ได้ 

ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน 
จัดการไม่ได้ หรือได้เพียง
ส่ วนน้ อย  การจั ดการ มี
รายจ่ายเพิ่มขึ้นมีผลกระทบ
ถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร / ผู้ รั บ
มอบหมาย /ยอมรับไม่ได้   

ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการ

ควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) จากตารางที่ 5.4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงในระดับสูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง (ช่องสีเทา) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
ในกรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือค่อนข้าง
ต่ าให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือก
ภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตน ามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 5.5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...................................................................................................... .... 

ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
(พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการ
ทุจริตจากตารางที่ 5.4 ตามล าดับความรุนแรงความเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป) 

(ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกัน 
การทุจริ ตที่ เ กิ ดจากเหตุการณ์คว ามเสี่ ย ง  
การทุจริตเพ่ือเป็นแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต) 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ 6 เป็นการประเมินการบริหารแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็น

กระบวนการกลั่นกรองเพ่ือเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริต โดยจ าแนกสถานะของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ า (สีเขียว) ระดับปานกลาง (สีเหลือง) และระดับสูง (สีแดง) 

ตารางที่ 5.6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

โอกาส/ความ
เสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสีย่ง 
เขียว เหลือง แดง 

(ไม่เกิดเหตุการณ์/
ก รณี ที่ อ ยู่ ใ น ข่ า ย
คว า ม เ สี่ ย ง ยั ง ไ ม่ 
ต้ อ ง ท า กิ จ ก ร ร ม
เพ่ิม) 

ยังไม่เกิด 
เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

(เกิดเหตุการณ์/กรณีที่อยู่
ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไข
ได้ทันท่วงทีตามมาตรการ 
/นโยบาย/  โครงการ/
กิจกรรม/แผนที่เตรียมไว้ 
ใช้ ได้ผลความเสี่ยงการ
ทุจริตลดลงระดับความ
รุนแรง < 3 ) 

เกิดข้ึนแล้ว 
แต่ยอมรับได้ 

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

เกิดข้ึน 
เกินกว่าการยอมรับ 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ 7 น าผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตของขั้นตอนที่ 6 (ตารางที่ 5.6) มาจ าแนกตาม

สถานะความเสี่ยงการทุจริต 3 ระดับ และวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน/เหตุการณ์ที่ยังไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขได้ จ าเป็นต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม โดยจ าแนกสถานะเพ่ือจัดท า
ระบบบริหารความเสี่ยงได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.7 ตารางจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงทุจริต 
7.1 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วเกินกว่าการยอมรับ (สีแดง Red) ควรมีกิจกรรมหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกินกว่าการ
ยอมรับ (สีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

7.2 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สีเหลือง Yellow)  ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
สถานะความเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้นแล้วแต่
ยอมรับได้ (สีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

7.3 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่เกิด (สีเขียว Green)  ให้ด าเนินการเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
สถานะความเสี่ยงการทุจริตยังไม่เกิดขึ้น 
(สีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานผล สรุปผลการประเมินระดับสถานะความเสี่ยงการทุจริต       

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ 7 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

ตารางที่ 5.8 ตารางรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
(ความเสี่ยงระดับต่ า) (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) (ความเสี่ยงระดับสูงมาก) 

 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผล และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง      

การทุจริต หรือประเมินสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานและน าไปปรับปรุง 
พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อไป  รายละเอียดตามตารางที่ 5.9 
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  ตารางที่ 5.9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน .......................................................................................................... .................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะของการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

□ ยังไม่ไดด้ าเนินการ
□ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
□ เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
□ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
□ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................................ ....................................
........................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 ตารางที่ 5.10  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ............................................................................................................ ................... 
วันที่เสนอขอ.......................................................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเดิม 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหม่ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง 
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1..................................... .................................................................................. 

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม ่



ขั นตอนที่ 1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ตำรำงที่ 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยง

ขั นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ตำรำงที่ 2 ตำรำแสดงสถำนะควำมเสี่ยง

12ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ที่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต

ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต

Known Factor
Unknown 

Factor

1
คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณา
คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ✓

2
คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาผล
การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค

✓

3
คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่ม
หรือเรียกรับผลประโยชน์

✓

ที่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 1 2 3 4

1
คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการ
พิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง

✓

2
คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ
พิจารณาผลการคัดเลอืก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค

✓

3
คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บาง
กลุ่มหรือเรียกรับผลประโยชน์

✓



ขั นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)
ตำรำงที่ 3 ตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง

ขั นตอนที่  4 กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Risk–ControlMatrix
Assessment)

ตำรำงที่ 4 ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง

13ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ที่ โอกำส/ควำมเสี่ยง

ระดับควำมจ ำเป็น
ของกำรเฝ้ำระวัง

ระดับควำมรุนแรง ค่ำควำม
เสี่ยงรวม
จ ำเป็น X
รุนแรง3 2 1 3 2 1

1

คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็น
ธรรมในการพิจารณาคัดเลอืก อสม.ดีเด่น
ระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้อง

✓ ✓
9

2
คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ
แลกกับการพิจารณาผลการคัดเลอืก อสม.
ดีเด่นระดับเขต/ภาค

✓ ✓
9

3
คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อ
ประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกรบั
ผลประโยชน์

✓ ✓
6

ที่ ที่โอกำส/ควำมเสี่ยง
คุณภำพ

กำร
จัดกำร

ค่ำประเมิน
กำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
กำรทุจริต

1
คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก อสม.
ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

พอใช้ ค่อนข้างสูง

2
คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลอืก 
อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค

พอใช้ ค่อนข้างสูง

3
คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกรับ
ผลประโยชน์

พอใช้ ปานกลาง



ตำรำงที่ 5 ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ชื่อแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค

14ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ที่ รูปแบบพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต

1

คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่
ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณา
คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค 
หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

1. มีคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น
2. มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จาก

ฐานข้อมูล thaiphc.net/ส าเนาใบประกาศนียบัตร)
3. มีการแจ้ง/เผยแพร่แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 

ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
หนังสือแจ้งเวียน

4. การเผยแพร่การน าเสนอการคัดเลอืกฯ ผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ของ
หน่วยงาน

5. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของเลขานุการคณะกรรมการฯให้ชัดเจน 
เช่น ติดตามประสานกับคณะกรรมการฯอย่างต่อเนื่อง สื่อสาร
แนวทางแนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ทราบก่อนการ
คัดเลือก อสม.ดีเด่น รวบรวมไฟล์ผลงาน และจัดส่งให้
คณะกรรมการฯในระยะเวลาที่ก าหนด

6. จัดท าท าเนียบคณะกรรมการฯ ที่มีรายละเอียดติดต่อ
ประสานงาน

7. ก าหนดระยะเวลาและรปูแบบการสง่เอกสารผลงานให้
คณะกรรมการฯ (7.1) ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบไฟลือิล
เกมรอนิกส์ ก่อนการน าเสนอ 5 วัน (7.2) ส่งเอกสารผลงาน
ในรูปเล่มเอกสาร ก่อนการน าเสนอ 1 วัน

2
คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ 
เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการ
คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค

การประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค/แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.
ดีเด่น ให้คณะกรรมการรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการน าเสนอ
กรณีตัวอย่าง เพื่อการป้องปราม

3

คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม 
เอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกรับ
ผลประโยชน์

1. การประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์/ บทบาทหน้าท่ี / แนวทาง
หลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ให้คณะท างานรับทราบ
และถือปฏิบัติ

2. การก าหนดบทลงโทษ



สรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ศูนย์พัฒนำกำรสำ
ธำรณุสขมูลฐำน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 
2565

ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามกระบวนงานท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน มีประเด็นท่ีจ าเป็นจะต้องท าแผนอยู่ 3 หัวข้อ

1. คณะกรรมกำรฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกตอ้งไมเ่ป็นธรรมในกำรพิจำรณำ
คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภำค หรือเอื อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

2. คณะกรรมกำรฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพ่ือแลกกับกำรพิจำรณำผลกำร
คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภำค

3. คณะท ำงำนปฏิบัติหน้ำทีไ่มเ่ป็นธรรม เอื อประโยชน์แก่บำงกลุม่หรอืเรียก
รับผลประโยชน์

15ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น



รำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงและผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง

16ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 1ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แบบรำยงำนสถำนะแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
หน่วยงำนที่ประเมิน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จังหวัดขอนแก่น

ชื่อแผนบริหำรควำม
เสี่ยง

โอกำส/ควำมเสี่ยง
สถำนะควำมเสี่ยง

ต่ ำ ปำนกกลำง สูง

การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 
ระดับเขต/ภาค

1. คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการ
พิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชนต์่อ
พวกพ้อง

✓

2. คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณา
ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค

✓

3. คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ไมเ่ป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่ม
หรือเรียกรับผลประโยชน์

✓

มาตรการป้องกันการ
ทุจริตเพิ่มเติม

ไม่มี

สถานะการด าเนินการ
จัดการความเส่ียง

 ยังไม่ได้ด าเนินการ
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
 เร่ิมด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหมใ่ห้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการด าเนินงาน 1. ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จากฐานข้อมูล thaiphc.net/ส าเนาใบประกาศนียบัตร
3. เผยแพร่หลักเกณฑ์แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ หนังสือ

ราชการ
4. ขั้นตอนการพิจารณา การน าเสนอมีการด าเนินงาน ผ่านการ LIVE สด ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก




