
ชื่อกระบวนงาน  การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง   
หนวยงาน  กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 

ตารางท่ี 1  ตารางระบุความเสี่ยง 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 √ 

2 เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพื่ออนุญาต
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล
ผูสงูอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพงิ   

 √ 

3 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตตอคณะกรรมการฯ 

 √ 

4 การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดําเนินการไม
เปนไปตามลําดับ 

 √ 

5 คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้ประโยชนหรือใหความ
ชวยเหลือพวกพอง 

 √ 

 
ตารางท่ี 2  ตารางสถานะความเสี่ยง 
ท่ี โอกาส / ความเสี่ยง 1 2 3 4 
1 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
   √ 

2 เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพื่ออนุญาต
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล
ผูสงูอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพงิ   

   √ 

3 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตตอคณะกรรมการฯ 

   √ 

4 การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดําเนินการไม
เปนไปตามลําดับ 

   √ 

5 คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้ประโยชนหรือใหความ
ชวยเหลือพวกพอง 

   √ 

 

 

 
 

แบบฟอรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



ตารางท่ี 3  ตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง 
 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยง 

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คาความ
เสี่ยงรวม
จําเปน x 
รุนแรง 

1 2 3 1 2 3 

1 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

  √   √ 9 

2 เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมิน
เพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 
ประเภทกจิการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พึ่งพิง   

  √   √ 9 

3 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนระหวางการ
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาอนุมัติ อนุญาตตอคณะ
กรรมการฯ 

  √   √ 9 

4 การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการ
ดําเนินการไมเปนไปตามลําดับ 

√    √  2 

5 คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้ประโยชนหรือให
ความชวยเหลือพวกพอง 

 √   √  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 3.1  ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ท่ี โอกาส / ความเสี่ยง 
กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรม / ขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการรบัจด
ทะเบียนการประกอบกิจการ 
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพประเภทกจิการการ
ดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พึ่งพิง 

 

2 เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมิน
เพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 
ประเภทกจิการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พึ่งพิง   

จัดทําคูมือ/มาตรฐานการ
ใหบรกิารเพื่อขอข้ึน
ทะเบียนการประกอบ
กิจการ สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผูสูงอายุ
หรือผูมีภาวะพึ่งพิง 

 

 

3 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนระหวางการ
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาอนุมัติ อนุญาตตอคณะ
กรรมการฯ 

ดําเนินการตรวจประเมิน 
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ประเภทกิจการ
การดูแลผูสงูอายุหรือผูมี
ภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีหลาย
องคกรเขามามสีวนรวม 

 

4 การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการ
ดําเนินการไมเปนไปตามลําดับ 

พิจารณาอนุมัติ อนุญาตใน
รูปแบบคณะกรรมการและ

มีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองนําเสนอผลการ

ประเมิน 

 

5 คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้ประโยชนหรือให
ความชวยเหลือพวกพอง 

ฝกอบรม สงเสริมความรู
กฎหมายเกี่ยวกับ สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ประเภทกจิการการดูแล

ผูสงูอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพงิ 
และดานคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับบุคลากรทีเ่กี่ยวของ 

 

 
 



ตาราง 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส / ความเสี่ยง 1 2 3 
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

 × × 

เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผูสงูอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง   

 × × 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาอนุมัติ อนุญาตตอคณะกรรมการฯ 

 × × 

การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดําเนินการไมเปนไปตามลําดับ × ×  
คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง  × × 

 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส / ความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับตํ่า ระดับปานกลาง ระดับสูง 
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

ดี ตํ่า คอนขางตํ่า ปานกลาง 

เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจ
ประเมินเพื่ออนุญาตสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พึ่งพิง   

ดี ตํ่า คอนขางตํ่า ปานกลาง 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนระหวาง
การตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตตอคณะกรรมการฯ 

ดี ตํ่า คอนขางตํ่า ปานกลาง 

การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต
การดําเนินการไมเปนไปตามลําดับ 

ดี ตํ่า คอนขางตํ่า ปานกลาง 

คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้
ประโยชนหรือใหความชวยเหลอืพวก
พอง 

ดี ตํ่า คอนขางตํ่า ปานกลาง 

 

 

 

 



ตารางท่ี 5 ตารางแผนบรหิารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยงการอนุมัติอนุญาตประกอบกจิการสถานประกอบกจิการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกจิการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 
ปงบประมาณ 2565 
 

ท่ี รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
1 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการรบัจด
ทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผูสงูอายุหรือผู
มีภาวะพึ่งพิง 
-  แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ 
-  กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติการตรวจสอบคําขอ 
-  กําหนดข้ันตอนการนําเรื่องเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพจิารณา 

2 เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง   

2. จัดทําคูมือ/มาตรฐานการใหบริการเพือ่ขอข้ึน
ทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผูสงูอายุหรือผู
มีภาวะพึ่งพิง 

3 เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนระหวางการ
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาอนุมัติ อนุญาตตอคณะ
กรรมการฯ 

3. ดําเนินการตรวจประเมิน สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผูสงูอายุหรือผู
มีภาวะพึ่งพิง ในรปูแบบคณะกรรมการที่มหีลาย
องคกรเขามามสีวนรวม 

4 คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้ประโยชนหรือให
ความชวยเหลือพวกพอง 

4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบ
คณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
นําเสนอผลการประเมิน 

5 การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการ
ดําเนินการไมเปนไปตามลําดับ 

5. ฝกอบรม สงเสริมความรูกฎหมายเกี่ยวกับ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการ
ดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง และดานคุณธรรม
จริยธรรมใหกับบุคลากรทีเ่กี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 6  ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการรับ

จดทะเบียนการประกอบกจิการ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ประเภทกจิการการดูแลผูสูงอายุหรือ
ผูมีภาวะพึ่งพงิ 
-  แนวทางการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ 
-  กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบคําขอ 
-  กําหนดข้ันตอนการนําเรื่องเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพจิารณา 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

√   

2 จัดทําคูมือ/มาตรฐานการใหบริการ
เพื่อขอข้ึนทะเบียนการประกอบ
กิจการ สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล
ผูสงูอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพงิ 

เรียกรับผลประโยชนระหวางการ
ตรวจประเมินเพือ่อนุญาตสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พึ่งพิง   

√   

3 ดําเนินการตรวจประเมิน สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พึ่งพิง ในรปูแบบคณะกรรมการที่มี
หลายองคกรเขามามสีวนรวม 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชน
ระหวางการตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตตอคณะ
กรรมการฯ 

√   

4 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบ
คณะกรรมการและมี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองนําเสนอ
ผลการประเมิน 

คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้
ประโยชนหรือใหความชวยเหลอืพวก
พอง 

√   

5 ฝกอบรม สงเสริมความรูกฎหมาย
เกี่ยวกับ สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล
ผูสงูอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพงิ และดาน
คุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

การเสนอความเห็นการอนุมัติ
อนุญาตการดําเนินการไมเปนไป
ตามลําดับ 

√   

หมายเหตุ สถานะสีเขยีว  :  ยังไมเกิด ยังไมตองทํากจิกรรมเพิ่ม เฝาระวังตอเน่ือง 
  สถานะสีเหลือง :เกิดข้ึน แตแกไขไดทันทวงทีตามตราการ/แผนที่เตรียมไวระดับความเสี่ยงทจุริตลดลง 
 สถานะสีแดง:เกิดข้ึน แกไขไมไดดวยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว ระดับความรุนแรงไมลดลง     

ตองกําหนดมาตรการใหม 



ตารางท่ี 7  ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยงการทุจริต (สแีดง) มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

  
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง) มาตรการปองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

  
  

ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขยีว) ความเห็นเพ่ิมเติม 
เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ใหมีการเฝาระวังและติดตามอยางตอเน่ือง 
 
 
 

เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ประเภทกจิการ
การดูแลผูสงูอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพงิ   

ใหมีการเฝาระวังและติดตามอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตตอคณะกรรมการฯ 

ใหมีการเฝาระวังและติดตามอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 

คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้ประโยชนหรือใหความ
ชวยเหลือพวกพอง 

ใหมีการเฝาระวังและติดตามอยางตอเน่ือง 
 
 
 

การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดําเนินการไม
เปนไปตามลําดับ 

ใหมีการเฝาระวังและติดตามอยางตอเน่ือง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 8  ตารางรายงานการบรหิารความเสี่ยง 

 

ท่ี 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 
 
 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนใน
ระหวางการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

  

2 
 
 
 

เรียกรับผลประโยชนระหวางการ
ตรวจประเมินเพือ่อนุญาตสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ประเภทกจิการการดูแลผูสูงอายุ
หรือผูมีภาวะพึ่งพิง   

  

3 
 

เจาหนาที่เรียกรับผลประโยชน
ระหวางการตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพจิารณาอนุมัติ 
อนุญาตตอคณะกรรมการฯ 

  

4 คณะกรรมการพจิารณาฯ เอือ้
ประโยชนหรือใหความชวยเหลอื
พวกพอง 

  

5 การเสนอความเห็นการอนุมัติ
อนุญาตการดําเนินการไมเปนไป
ตามลําดับ 

  

 

หมายเหตุ ข้ันตอนที่ 8  เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวมวามผีลจากการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตตามข้ันตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) เพื่อเปนเครื่องมอืในการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
  สถานะความเสี่ยง สีเขียว   หมายถึง  ความเสี่ยงระดับตํ่า 
     สีเหลือง   หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
     สีแดง   หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสงูมาก 
 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 9  แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันท่ี 11  มีนาคม  2565 
หนวยงานท่ีประเมิน  กลุมคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 3 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยงการอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบกจิการ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผูสงูอายุหรือผูมีภาวะ
พึ่งพิง  ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ปงบประมาณ 2565 

โอกาส / ความเสี่ยง ความเสี่ยงตํ่า 
สถานะของการดําเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

⬜  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 
⬜เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
⬜  ตองการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
⬜  เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 

ผลการดําเนินงาน 1. เจาหนาที่ไมมีการเรียกรับผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา แตมีการเฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 

2. เจาหนาที่ไมมีการเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจประเมินเพื่อ
อนุญาตสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ ประเภทกจิการการดูแลผูสงูอายุ
หรือผูมีภาวะพึ่งพิง แตมีการเฝาระวังและติดตามตอเน่ือง   

3. เจาหนาที่ไมมีการเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตอคณะกรรมการฯ 
แตมีการเฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 

4. คณะกรรมการพจิารณาฯไมเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง 
แตมีการเฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 

5. การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดําเนินการเปนไปตามลําดับ
ข้ันตอน  แตมีการเฝาระวังและติดตามตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 10  ตารางการเสนอขอปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี่ยงทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 
หนวยงานท่ีเสนอขอ......................................................................... 
วันท่ีเสนอขอ……………………………………………………………………………. 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม 
 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม 
 

 

ผูรับผิดชอบหลัก 
 

 

ผูรับผิดชอบรองท่ีเก่ียวของ 
 

 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง  
ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 
   
   
   

 

 


