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ค าน า 

   รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และเพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิมีระบบบริหารความเสี่ยง    
โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆเพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสี่ยง หรือขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายองค์การตาม
ยุทธศาสตร/์แผนปฏิบัติการ และแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมใหอ้งค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และ
เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฉบับนี้ 
จะเปน็ประโยชน์แก่หนว่ยงาน บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  

  

             คณะท างานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

กุมภาพันธ์ 2562  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 



3 
 

                                                                สารบัญ 

เรื่อง         หน้า 

บัญชีความเสี่ยง        4 

ตารางการประเมินความเสี่ยง      5 

Flow chart การใช้รถราชการ      6 

ระบุความเสี่ยงการใช้รถราชการ      7 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการใช้รถราชการ    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

บญัชีความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

1.1 ด้านบุคลากรได้แก่ 

-บุคลากรขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

1.2 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระบบงาน/มาตรฐานงานได้แก่ 

-แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน 

-flow chart การปฏิบัติไม่ครอบคลุมทุกงาน 

2.ความเสี่ยงด้านการเงิน/ไม่ใช่ตัวเงิน 

-การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีความเร่งรีบ 

3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/ข้อบังคับ 

-การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุล่าช้าไม่ทันต่อการใช้งาน 

-เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างมีความหลากหลาย 

-การใช้รถทางราชการ 

-การรับสินบน 
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ตารางการประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ค่าคะแนน ล าดับ 
1.ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน 
บุคลากรขาด
ความรู้ ทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
-แนวทางการ
ปฏิบัติงานไม่
ชัดเจน 
-flow chart การ
ปฏิบัติไม่
ครอบคลุม 
 
 

2 3 6 3 

2.ความเสี่ยงด้าน
การเงิน/ไม่ใช่ตัว
เงิน 
-การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนของ
บุคลากร 
-การจัดท า
โครงการและการ
ฝึกอบรม 

2 4 8 2 

3.ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ข้อบังคับ 
-การรับสินบน 
-การจัดซื้อ/จัดจ้าง
พัสดุล่าช้าไม่ทันต่อ
การใช้งาน 
-เอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้างมี
ความหลากหลาย 
-การใช้รถทาง
ราชการ 
 

3 5 15 1 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การด าเนินงานจดัการข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิมีขั้นตอน กระบวนการ
และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผู้รับผิดชอบ                  ขั้นตอนการปฏิบัติ                                          จุดควบคุมความเสีย่ง                    
ระยะเวลา 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน 
1. เอกสารร้องเรียน/เสนอแนะ 
    -  จดหมาย, ใบแสดงความคิดเห็น, 
       E-mail, Facebook, โทรศพัท์ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกลเ่กลี่ยความ
ขัดแย้งในหน่วยงาน 
 

นายด ารงค์เดช 
มัน่ใจวงค์ 

1. รายงานเบื้องต้นเสนอสาธารณสุขอ าเภอ 

เหตุการณ์ควบคมุ 

ได้หรือไม ่

พิจารณาเรื่องร้องเรยีน 

ระดับความรุนแรง 

ส่งส าเนาเรื่อง
ร้องเรียนให้

หน่วยงาน หรือ
เจ้าหน้าท่ี  

โดยปกปิดผู้
ร้องเรียน 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯ ด าเนินการแก้ไข
เหตุการณ์เบื้องต้น โดยสืบค้นข้อมลู หรือ

ติดต่อผู้ร้องเรยีน 

รายงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และคณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯ  
ด าเนินการแกไ้ขจนได้ข้อยุต ิ

บันทึกรายละเอียดเหตุการณ ์
 

ไม่รุนแรง 

รุนแรง 

ไม่ได้ 

ได้ 

1. ท ารายงาน / จดหมายตอบกลบัผู้ร้องเรยีน 
2. เสนอสาธารณสุขอ าเภอรบัทราบ  

และลงนามจดหมาย พร้อมส่งตอบกลับ 
 

- 
คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยฯ 
- สาธารณสุข
อ าเภอ 
 

-  จดหมายราชการ 

  บันทึกข้อความ              
รายงานเหตุการณ ์

     1  วนั 

      1  วนั 

           3 ช.ม. 

       1 ช.ม. 

      2 ชัว่โมง 

        3 ช.ม. 
 

      2 ชัว่โมง 

        3 ช.ม. 
 

นายด ารงค์เดช  มั่นใจวงค์ 
 

นายด ารงเดช   
มั่นใจวงค ์
 

         1  วนั 

     1  วนั 

รวมระยะเวลาด าเนินการ 5 วนั 8 ชัว่โมง 

นายด ารงค์เดช  มั่นใจวงค์ 
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ระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนการใช้รถราชการ 

1.ขั้นตอนที่ 1 

-ไม่ได้เขียนใบขออนุมัติใช้รถ 

2.ขั้นตอนที่ 2 

-ผู้มีอ านาจลงนามไม่อยู่ 

-รถไม่พร้อมใช้/ ไม่ได้ต่อทะเบียนรถ/ไม่ได้เติมน้ ามัน/ 

3.ขั้นตอนที่ 3 

-กุญแจส ารองไม่มี/กุญแจหาย/หาไม่เจอ 

4.ขั้นตอนที่ 4 

-รถเกิดอุบัติเหตุ 

-รถหาย 

-น ารถไปใช้ส่วนตัวใน/นอกเวลาราชการ 

-ไม่น ารถจอดที่ส านักงานตามก าหนดเวลา/น ารถไปจอดที่บ้าน 

-ไม่ได้บันทึกเลขไมล์รถ 

-ไม่ได้บันทึกการใช้ในสมุดทะเบียนการใช้รถ 

5.ขั้นตอนที่ 5 

-.ใบขอใช้รถหาย/ช ารุด 

-รวบรวมใบขอใช้รถไม่ครบทุกใบ 

-ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรถ/ใบขอใช้ 

6.ขั้นตอนที่ 6 

-รายงานล่าช้า 

-รายงานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
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แนวทางการป้องกันความเสี่ยงในการใช้รถราชการ 

1.จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบงาน 

2.จัดท าสมุดบันทึกการใช้รถราชการ/เลขไมล์ประจ ารถ 

3.จัดท าใบขอใช้รถราชการ 

4.จัดท าทะเบียนคุมการใช้รถ 

5.มีที่เก็บกุญแจรถในที่ปลอดภัยบุคคลภายนอกเข้าถึงยาก 

6.มีแผนการบ ารุงรักษารถประจ าปี 

 


