แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กุมภาพันธ 2565

2
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมพัฒนาระบบบริหาร
1. ความเปนมา
ตามที่ กรมอนามัย อนุมัติแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกเรื่องการประเมินความเสี่ยง
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานพัฒนากลไก วางระบบ กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการวทุจริตของสำนักงาน
ป.ป.ท. 3 ดาน ประกอบดวย
ดานที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดานที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจ และตำแหนงหนาที่
ดานที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ โดยใหคัดเลือกโครงการปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ที่ตองจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหนวยงาน จำนวน 1 โครงการ
กลุ  ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร (กพร.) จึ ง ได ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนบริ ห ารความเสี ่ ยงการทุ จ ริ ต ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)
ของสำนักงาน ป.ป.ท.
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจ
กอใหเกิดการทุจริต
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.3 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กระบวนงาน
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ไมมีกระบวนงาน/โครงการที่สอดคลองตามกรอบการประเมิน
ความเสี่ยงใน 3 ดานขางตน จึงพิจารณาปรับใชกรอบการประเมินจากเดิม “ดานที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความ
โปรงใสของการใชจายงบประมาณ โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตองจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด
ของหนวยงาน จำนวน 1 โครงการ” โดยปรับเปน “ดานที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปรงใสของการใช จ  าย
งบประมาณ โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ดำเนินการตอบสนองภารกิจหลักตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน
และใชงบประมาณสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ” และดำเนินการ ดังนี้
3.1.1 กพร. มีหนาที่บทบาทตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ กรมอนามัย พ.ศ. 2552
- เสนอแนะใหคำปรึกษาแกอธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
- ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
- ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ และ
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
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3.1.2 โครงการที่ดำเนินการตอบสนองภารกิจหลักตามหนาที่อำนาจของหนวยงาน มีจำนวน 5
โครงการ โดยมีโครงการที่ใชงบประมาณสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ โครงการสงเสริมและยกระดับ
ผลงานกรมอนามัยสูรางวัลเลิศรัฐ วงเงินงบประมาณจำนวน 161,000 บาท ซึ่งจะเปนโครงการที่ กพร. ไดนำมา
ดำเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ท. ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงโครงการทีด่ ำเนินงานตอบสนองภารกิจหลักตามหนาที่อำนาจของหนวยงาน
โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรคุณภาพ
2. โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. โครงการสงเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสูรางวัลเลิศรัฐ
4. โครงการบริหารจัดการองคกรอยางมุงผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ
136,000
99,350
161,000
121,120

3.1.3 ภายใตโครงการสงเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสูรางวัลเลิศรัฐ ไดพิจารณานำ
กระบวนการที่ใชขับเคลื่อนโครงการดังกลาว มาวิเคราะหเพื่อดำเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงการทุจริต คือ
กระบวนงานการสนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
3.2. กำหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปจจัยคือ ดานโอกาส (likelihood) และดาน
ผลกระทบ (Impact) ตารางที่ 2 และ 3 ดังนี้
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงในชวงเวลาหนึ่ง ในรูป
ของความถี่ หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณนั้นๆ
 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถ
แบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบที่ไมใชการเงิน
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)
เกณฑการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)
ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณที่อาจเกิดไดสูงมาก (รอยละ 10 ขึ้นไป)
เหตุการณที่อาจเกิดไดสูง (รอยละ 10 )
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (รอยละ 5 )
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นนอยมาก (นอยกวารอยละ 3 )
เหตุการณไมนามีโอกาสเกิดขึ้น (ไมเกิดขึ้นเลย )

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
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ตารางที่ 3 แสดงเกณฑการประเมินระดับผลกระทบ (Impact)
เกณฑการประเมินระดับผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบ/ ความเสียหาย
ความเสียหายตั้งแต 20,001 หรือมากกวา
ความเสียหายตั้งแต 15,001 -20,000 บาท
ความเสียหายตั้งแต 10,001 -15,000 บาท
ความเสียหายตั้งแต 5,001 -10,000 บาท
ความเสียหายตั้งแต 5,000 หรือนอยกวา

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

3.3 เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)
ตารางที่ 4 แสดงเกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)
โอกาส
5
4
3
2
1

1
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

Risk Score
ผลกระทบ
2
3
สูง
สูงมาก
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง

4
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง
สูง

5
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต





สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

3.4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากการปรับแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของหนวยงาน เปน “ดานที่ 3
ความเสี ่ ยงทุ จริตในความโปรงใสของการใชจ ายงบประมาณ โครงการป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที ่ ดำเนิ นการ
ตอบสนองภารกิจหลักตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน และใชงบประมาณสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน
1 โครงการ” กพร. จึงนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 2 ดาน ที่สอดคลองกับเรื่องการใช
จายงบประมาณ ไดแก 1.) หลักประสิทธิภาพ/คุมคา (Efficiency/ Value for money) 2.) หลักเปดเผย/โปรงใส
(Transparency) มาเป นกรอบแนวทางการพิ จ ารณาในการระบุแ ละประเมิ น ความเสี ่ ย งของกระบวนงานการ
สนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซึ่งเปนความเสี่ยงดานการเงิน
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ตามนิยามการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน เชน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจายเงินไมถูกตอง ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการรับเงินไมถูกตอง ความเสี่ยงในการไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงินการคลัง
รวมถึงความเสี่ยงดานการทุจริตทางการเงิน เปนตน
ในขั้นตอนนี้ กพร. ไดพิจารณาคัดเลือกขั้นตอนในกระบวนการที่มีการดำเนินงานและมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ คือ “ขั้นตอนการสรางเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับ
ผลงานสูรางวัลคุณภาพ” ซึ่งมีการจัดประชุมและเชิญวิทยากรจากภายนอกใหความรูฯ ดูรายละเอียด ภาคผนวก
กระบวนงานการสนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ตารางที่ 5 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

1

การสร า งเสริ ม ศั ก ยภาพ
บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ผลงานสูรางวัลคุณภาพ
ประกอบด ว ยขั ้ น ตอนย อ ย
ดังนี้
1. ผู  เ สนอผลงานจั ด ส ง ร า ง
เอกสารผลงานตาม
แบบฟอร ม ที ่ สำนั ก งาน
กพร. กำหนดได ย ั ง กพร.
ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. กพร.รวบรวมเอกสาร
ผลงานของหน ว ยงานใน
สังกัดกรมอนามัย
3. กพร.จั ด ประชุ มพั ฒ นา
เทคนิ คการเขี ยนผลงานสู
รางวั ล ฯ โดยวิ ท ยา ก ร
ผู  เ ชี ่ ย วชาญจากภายนอก
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ
เขี ย นผลงาน คำแนะนำ
ข อ เสนอแนะ แก ผ ู  เ สนอ
ผลงานในการเขียนผลงาน
ให ม ี ค วามสอดคล อ งตาม
เกณฑ ข องแต ล ะประเภท
รางวัลฯ

ขั้นตอนยอยที่ 3 จัดประชุม
พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสู
รางวัลฯ
 ดานการเงิน
1. การจัดโครงการของหนวยงานที่
แอบแฝงหรือเกินความจำเปน ทำ
ใหการใชจายงบประมาณไมคุมคา
ไมโปรงใส
2. มีการใชดุลยพินิจในการ
เบิกจายคาวิทยากรบุคลากร
ภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน
แอบแฝง

Risk Score RISK Score (L x I)
Likelihood Impact Risk score

2

1

2

2

1

2
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ลำดับที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

Risk Score RISK Score (L x I)
Likelihood Impact Risk score

4. ผู  เ สนอผลงาน แก ไ ข/
เพิ ่ ม เติ ม ข อ มู ล ผลงานตาม
ข อเสนอแนะ และส ง ไปยั ง
กลุ  ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
เพื่ อ เสนอคณะกรรมการฯ
กรมอนามั ย พิ จ ารณาก อน
สงสำนักงาน ก.พ.ร.
5. คณะกรรมการพิจารณา
ผลงานของกรมอน า มั ย
พิ จ ารณากลั ่ น กรองและให
ข อ สั ง เกตข อ เสนอแนะแก
ผลงาน พรอมทั้งใหผู เสนอ
ผลงานแกไข/ เพิ่มเติมขอมูล
ใหมีความสมบูรณสอดคลอง
ตามเกณฑ ท ี ่ ส ำนั ก งาน
ก.พ.ร. กำหนด และสงไปยัง
กพร.

จากผลการประเมินในตารางที่ 5 พบวา การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และการ
ประเมินระดับผลกระทบ (Impact) พบวา ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เทากับ 2
อยูในระดับความเสี่ยงต่ำ อยางไรก็ตาม กพร.พิจารณาเห็นวา เหตุการณนี้ไมเคยเกิดขึ้นมากอน แตเปนการพยากรณ
ในอนาคตลวงหนาวา หากมีโอกาสเกิดในขั้นตอนนี้ ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจขึ้นในอนาคต กพร.
จึงไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ดังตารางที่ 6

7
3.5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตารางที่ 6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กลุมพัฒนาระบบบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสูรางวัลเลิศรัฐ
กระบวนงาน : กระบวนงานการสนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ลำดับที่
1

ขั้นตอนการดำเนินงาน/
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การสร า งเสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรและยกระดั บ
ผลงานสูรางวัลคุณภาพ
ขั้นตอนยอยที่ 3 จัดประชุมพัฒนาเทคนิคการเขียน
ผลงานสูรางวัลฯ
 ดานการเงิน
1. การจัดโครงการของหนวยงานที่แอบแฝงหรือเกิน 1. มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเปนไปตาม
ความจำเปน ทำใหการใชจา ยงบประมาณไมคุมคา วัตถุประสงคและใชจา ยงบประมาณตามระเบียบ
อยางเครงครัด
ไมโปรงใส
2. มีการใชดุลยพินิจในการเบิกจายคาวิทยากร
บุคลากรภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง

2. มีการกำหนดการเบิกจายคาวิทยากรภายนอกตาม
ระเบียบขอบังคับและตรวจสอบได

………………………………….

8

ภาคผนวก

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน : การสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้จัดทำ........ นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง ............................................................

แก้ไขครั้งที่.......1/2564.........
ประกาศใช้วันที.่ .17 มี.ค. 64..

1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือกระบวนงานการสนับสนุนการส่งผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงขอบเขต ขั้นตอน และรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในองค์กร
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทราบถึงแนวทางและขั้นตอน
กระบวนงานการสนับสนุนการส่งผลงานฯ ให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลและสามารถสมัครได้
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งใช้ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ประสงค์จะส่งผลงานสมัครรับรางวัลฯ สามารถ
เข้ าใจและใช้ ป ระโยชน์ จากกระบวนการที่ มี อยู่ ในการเตรียมความพร้ อมและส่ งผลงานสมั ครขอรับรางวัล ฯ
ได้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย และสำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ตั้งแต่ 1) ทบทวนและ
จั ดทำคำสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการฯ กรมอนามัย 2) การเตรียมความพร้อ มการสมัครรางวัล 3) การชี้แจง
แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ 4) การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับผลงาน
สู่รางวัลคุณภาพ 5) การจัดส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
6) การตรวจประเมินรางวัลฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. 7) การประกาศรางวัล และ 8) การเชิดชูเกียรติ

3. แผนภูมิการทำงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานฯ กรมอนามัย ประจำปี
2. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครรางวัลฯ
แก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
3.1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัคร
และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
จากสำนักงาน ก.พ.ร.
3.2 จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ
แก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
พร้อมเชิญหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ
4.1 จัดทำ (ร่าง) เอกสารผลงาน
ตามแบบฟอร์มทีส่ ำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
4.2 รวบรวมเอกสารผลงาน
ของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ
4.3 พัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน (2 ครั้ง)
เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับการเขียนผลงานให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์รางวัลและให้คำปรึกษา
แก่หน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล

ระยะเวลา
จุดควบคุมความเสี่ยง
(วันทำการ)
10 วัน
จัดทำหนังสือคำสั่งให้
พ.ย.
ถูกต้องครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ
-กพร.

1 วัน
พ.ย.

สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมประชุมตามวันเวลาที่
กำหนด

1 วัน
ธ.ค.

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
-กพร.
แนวทางและหลักเกณฑ์จาก
สำนักงาน ก.พ.ร.

2 วัน
ธ.ค.

ชี้แจงให้หน่วยงานทราบ
แนวทางการสมัครและ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
ประจำปี

10 วัน
ธ.ค. - ม.ค.

3 วัน
ม.ค.

-กพร.
-หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย

-กพร.
-หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย

- เผยแพร่แบบฟอร์มและ
-ผู้เสนอผลงานสมัคร
เกณฑ์การสมัครผ่านเว็บไซต์ ขอรับรางวัลฯ
กพร./ ไลน์กลุม่ TPSA
-ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตาม
แบบฟอร์ม
-ผลงานที่สมัครถูกจัดส่ง
-กพร.
มายัง กพร. ตามช่องทาง
และภายในเวลาที่กำหนด

3 วัน
-ประสานกลุ่มเป้าหมายร่วม -กพร.
ม.ค. - ก.พ. กิจกรรมตามทีก่ ำหนด
-ผู้เชี่ยวชาญจาก
-ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และ ภายนอก
คำแนะนำ แก่ผู้เสนอผลงาน

แก้ไข/เพิ่มเติม

4.4 แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลผลงาน
และส่งมายัง กพร.
แก้ไข/เพิ่มเติม

4.5 พิจารณา
กลั่นกรองผลงานตามแบบฟอร์ม
ให้สมบูรณ์สอดคล้องตามเกณฑ์

ผู้เสนอผลงานปรับแก้ไข
10 วัน
ม.ค. - ก.พ. เอกสารผลงานตาม
คำแนะนำ
3 วัน
คณะกรรมการให้คำแนะนำ
ก.พ.
เพื่อให้ผลงานมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

-ผู้เสนอผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลฯ
-กพร.
-คณะกรรมการฯกรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
ตามแบบฟอร์มการสมัคร
5.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ของผลงานทีส่ มัคร
5.3 ส่งผลงานของกรมอนามัย
ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์
พร้อมทัง้ สรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร
6.1 พิจารณา
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
6.2 ประกาศผลการตรวจประเมินรอบแรก
6.3 แจ้งหน่วยงานทราบผลการตรวจประเมินรอบ
แรก
6.4 ผลงานที่ผ่านการตรวจประเมินรอบแรก
ในระดับดีเด่นรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ (site visit)
ในระดับดีส่งเอกสารเพิ่มเติม

ระยะเวลา
จุดควบคุมความเสี่ยง
(วันทำการ)
5 วัน
ผลงานที่สมัครถูกจัดส่ง
ก.พ.
มายัง กพร. ตามช่องทาง
และภายในเวลาที่กำหนด
3 วัน
มีการตรวจสอบเอกสารผลงาน
ก.พ.
ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น
ข้อคำถามตามเกณฑ์การ
พิจารณารางวัล
2 วัน
ผู้รับผิดชอบงานของ กพร.
ก.พ.
ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล
ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร ผ่าน
ระบบออนไลน์ทันตามเวลา
ทีส่ ำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด
40 วัน
ก.พ. - มี.ค.
3 วัน
เม.ย. - พ.ค.
1 วัน
เม.ย. - พ.ค.
10 วัน
พ.ค. - มิ.ย.

6.5 พิจารณา
ผลตรวจประเมิน ณ พื้นที่ (site visit)
/เอกสารเพิ่มเติม

10 วัน
ก.ค.

7.1 ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ

1 วัน
ส.ค.
1 วัน
ส.ค. - ก.ย.

7.2 แจ้งหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และแจ้ง
หน่วยงานในสังกัดร่วมแสดงความยินดี
7.3 พิธมี อบรางวัล
8. การเชิดชูเกียรติ
รวมเวลทำการ

1 วัน
ก.ย.
1 วัน
ต.ค.
1 ปี

ตรวจสอบรายชื่อผลงาน
ของกรมที่ได้รับรางวัล
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของรายชื่อผลงาน
ที่ผ่านการประเมิน
ประสานหน่วยงาน/ ผู้เสนอ
ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ
รางวัล ดำเนินการตามที่
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

ผู้รับผิดชอบ
-ผู้เสนอผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลฯ
-กพร.

-กพร.

-สำนักงาน ก.พ.ร.
-สำนักงาน ก.พ.ร.
-กพร.
-กพร.
-หน่วยงาน/ ผู้เสนอ
ผลงานที่ผ่านการ
ประเมินรอบแรก
-สำนักงาน ก.พ.ร.

ตรวจสอบรายชื่อผลงาน
ของกรมที่ได้รับรางวัล
ประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดำเนินการ

-สำนักงาน ก.พ.ร.
-กพร.

ประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -สำนักงาน ก.พ.ร.
ร่วมดำเนินการ
-หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
-กพร.
ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง -กพร.
ครบถ้วนตามข้อมูลที่ส่งสมัคร
ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป -กพร.
ตามปฏิทินการตรวจประเมิน
รางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร.

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ กรมอนามัย ประจำปี
4.1.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการทบทวนและจัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ กรมอนามัย เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเขียนผลงานแก่ผู้เสนอผลงาน
สมัครขอรับรางวัลฯ
4.2 เตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลฯ
4.2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัล ฯ โดยออกหนังสือ
เชิญหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาผลงานและเกณฑ์รางวัลฯ ของปีที่ ผ่านมา
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ ประจำปี
4.3 การชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
4.3.1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล แก่ส่วนราชการต่างๆ
โดยมีบุคลากรของ กพร. กรมอนามัย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
4.3.2 กลุ่มพัฒ นาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์เพื่อสมัครขอรับรางวัล โดยออกหนังสือเชิญ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเข้าร่วมรับฟังเกณฑ์รางวัลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนผลงานที่จะเสนอขอรับ
รางวัลฯ และจัดทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเกณฑ์
รางวัลฯ จากเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไลน์กลุ่ม TPSA ของกรมอนามัย หลังจากนั้นให้หน่วยงาน
จั ด ทำ (ร่ าง) เอกสารผลงานตามแบบฟอร์ม ที่ ส ำนั กงาน ก.พ.ร.กำหนด ส่ งมายังกลุ่ มพั ฒ นาระบบบริห าร
ทางอีเมล์ผู้รับผิดชอบงานของ ก.พ.ร.
4.4 การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับผลงานสู่รางวัลคุณภาพ
4.4.1 ผู้เสนอผลงานจัดส่ง (ร่าง) เอกสารผลงานตามแบบฟอร์ม ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ไปยัง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามระยะเวลาที่กำหนด
4.4.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมเอกสารผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
4.4.3 กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห าร จัดประชุม พั ฒ นาเทคนิ คการเขียนผลงานสู่ รางวัล ฯ โดยวิ ทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงาน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก่ผู้เสนอผลงานใน
การเขียนผลงานให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของแต่ละประเภทรางวัลฯ
4.4.4 ผู้เสนอผลงาน แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลผลงานตามข้อเสนอแนะ และส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ กรมอนามัย พิจารณาก่อนส่งสำนักงาน ก.พ.ร.
4.4.5 คณะกรรมการพิจารณาผลงานของกรมอนามัย พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
แก่ผลงาน พร้อมทั้งให้ผู้เสนอผลงานแก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร.
กำหนด และส่งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4.5 การจัดส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ
4.5.1 ผู้เสนอผลงาน ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ของผลงานที่สมัคร หากมีแก้ไขกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะส่งกลับให้ผู้เสนอผลงานแก้ไขครั้ง
สุดท้าย
4.5.2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวบรวมและส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ
ออนไลน์ และประสานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสถานการสมัครอีกครั้ง
4.5.3 กลุ่ มพัฒ นาระบบบริห าร จัดทำหนังสือรายงานการส่ งผลงานของกรมอนามัยที่สมัครขอรับ
รางวัลฯ เสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทราบ

4.6 การตรวจประเมินรางวัลฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
4.6.1 สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเอกสารรายงานส่งสมัครขอรับรางวัลฯ เบื้องต้นของส่วนราชการ
4.6.2 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลฯ ในรอบแรก ผ่านเว็บไซต์
สำนักงาน ก.พ.ร. และมีหนังสือถึงกรมอนามัย แจ้งรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในรอบแรก
4.6.3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหนังสือเสนอผู้บริหารลงนามถึงหน่วยงาน เพื่อแจ้งผลการประเมิน
รางวัลฯ ในรอบแรก และให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน
4.6.4 ผลงานที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ที่ จ ะได้รับ รางวัล ระดั บ ดี เด่ น เตรีย มความพร้อมรับ การตรวจประเมิ น
ณ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน (Site Visit) กรณี ผ ลงานที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ดี สำนั ก งาน ก.พ.ร.
จะตรวจสอบความชัดเจนและโดดเด่นของผลงานและให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อไป
4.6.5 สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการ (Site Visit) เพื่อยืนยัน
ผลการพิจารณาตรวจประเมินรางวัลฯ
4.7 การประกาศรางวัล
4.7.1 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจำปี ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งมายังกรมอนามัย
4.7.2 กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ทำหนั งสื อ เสนอผู้ บ ริห าร พร้อมให้ ผู้ บ ริห ารพิ จ ารณาลงนามแจ้ ง
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ เพื่อเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลฯ และส่งรายชื่อผู้ขึ้นรับรางวัลฯ/ผู้เข้าร่วมงาน
4.7.3 ผู้บริหารกรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ
เข้าร่วมงานรับรางวัล เพื่อร่วมแสดงความยินดี เก็บภาพบรรยากาศงาน เพื่อสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้
หน่วยงานส่งสมัครขอรับรางวัลในปีต่อไป
4.8 การเชิดชูเกียรติ
4.8.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำเกียรติบัตรเสนอผู้บริหารลงนาม เพื่อเสริมพลังและเชิดชูเกียรติ
ให้แก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยสู่องค์กรคุณภาพโดยการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล
พร้อมทั้งประชาสัมพัน ธ์ ผ ลงานของกรมอนามัยที่ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์กรมอนามัย
เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
5. คำจำกัดความ
5.1) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมายถึง รางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผล
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ประกอบด้วย
(1) รางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ซึ่งหน่วยงานที่
ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐถือได้ว่าเป็น หน่วยงานที่มีผ ลการทำงานในการยกระดับคุณ ภาพการให้ บริการที่
ประสบผลสำเร็จ
(2) รางวั ลการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้ามา
เกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นหรื อ ผลั ก ดั น การดำเนิ น งานให้ ป ระสบความสำเร็ จ อั น นำไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารราชการที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ างแท้ จ ริ งและ
การนำไปสู่ แนวปฏิบั ติหรือต้นแบบที่ ดี (Best Practice) โดยมุ่งเน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์
(Result) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

