
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ชื่อกระบวนงาน การอนุญาต อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการ สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

ตารางท่ี 9  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

หน่วยงานที่ประเมิน  กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การอนุญาต อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการ สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการ เ พ่ือสุ ขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศ เกี่ ยวกับ
สถานพยาบาล 

โอกาส / ความเสี่ยง 1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานปฏิบัติงานฯ แนวทางการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอ ,ขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบค าขอ ,ขั้นตอนการน า
เรื่องเสนอคณะกกรมการเพ่ือพิจารณา 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที ่10 มีนาคม 2565 

หน่วยงานที่ประเมิน  กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การอนุญาต อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการ สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการ เ พ่ือสุ ขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ ยวกับ
สถานพยาบาล 

โอกาส / ความเสี่ยง 2. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบประเมินเพ่ืออนุญาต
สถานพยาบาล, สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 



  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน จัดท าคู่มือ มาตรฐานการให้บริการให้บริการเพ่ือขอขึ้นทะเบียนการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และประกาศ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานพยาบาล 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที ่10 มีนาคม 2565  

หน่วยงานที่ประเมิน  กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การอนุญาต อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการ สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการ เ พ่ือสุ ขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ ยวกับ
สถานพยาบาล 

โอกาส / ความเสี่ยง 3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน ได้มีการด าเนินการตรวจสอบประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพ่ือนสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

หน่วยงานที่ประเมิน  กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การอนุญาต อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการ สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการ เ พ่ือสุ ขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ ยวกับ
สถานพยาบาล 

โอกาส / ความเสี่ยง 4. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการด าเนินการไม่เป็นไป
ตามล าดับ 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 



  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดท าคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต กลั่นกรอง
น าเสนอผลการประเมิน 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

หน่วยงานที่ประเมิน  กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การอนุญาต อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ด าเนินการ สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการ เ พ่ือสุ ขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ ยวกับ
สถานพยาบาล 

โอกาส / ความเสี่ยง 5. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

  เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ การโฆษณาสถานพยาบาลและด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

 


