ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
หน่วยงาน
สำนัก
กำรแพทย์

หัวข้อ
ความเสี่ยง
กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง
ไม่ถูกต้อง
ไม่เหมำะสม
และเข้ำข่ำย
กำรทุจริต

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
เจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำร
ขอถอนคืน
หลักประกัน
สัญญำล่ำช้ำ
ไม่เป็นตำม
ระเบียบ
กำหนดถูก
ทักท้วงจำก
กำร
ตรวจสอบ
ส่งผลให้เกิด
ควำม
เสียหำยต่อ
ผลกำร
ดำเนินงำน
ขององค์กร

การควบคุมที่มี

สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) ความเสี่ยง
1. พรบ.กำร
1. กำรถอนคืน 1. เจ้ำหน้ำที่ยัง
4x4
จัดซื้อจัดจ้ำงและ หลักประกัน
ดำเนินกำรขอถอนคืน
= 16
กำรบริหำรพัสดุ สัญญำไม่เป็นไป หลักประกันสัญญำล่ำช้ำ สูงมำก
ภำครัฐ พ.ศ.
ตำมกำหนดเวลำ 2. เจ้ำหน้ำที่ยังไม่มี
2560
4x4 สูงมำก
กำรจัดทำเอกสำรส่ง
2. ระเบียบ
1.2 บุคลำกร
มอบงำนที่ชัดเจน
กระทรวงกำรคลัง หมุนเวียน
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ ปรับเปลี่ยน
จัดจ้ำงและ
หน้ำที่ขำด
กำรบริหำรพัสดุ ควำมชัดเจนของ
ภำครัฐ
กำรมอบหมำย
พ.ศ. 2560
งำน ทำให้ขำด
ส่วนที่ 2
ควำมต่อเนื่องใน
หลักประกัน
กำรปฏิบัติงำน
ไม่เป็นไปตำม
สัญญำ
4x4 สูงมำก

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง
1. ดำเนินกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกำร
บริหำรสัญญำกับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปของ
โรงพยำบำลในสังกัดสำนัก
กำรแพทย์
2. จัดทำแผนภูมิขั้นตอนกำร
บริหำรสัญญำ
3. จัดทำระเบียบคุมสัญญำตั้งแต่
ลงนำมสัญญำถึง
วันสิ้นสุดสัญญำโดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลำ
ชัดเจน
4. จัดทำหนังสือส่งมอบงำน
กรณีมีกำรหมุนเวียนบุคลำกร

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. ร้อยละเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรบริหำรสัญญำ
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละควำมสำเร็จใน
กำรจัดทำขั้นตอนกำร
ควบคุมกำรบริหำร
สัญญำ (เป้ำหมำย ร้อย
ละ 100)
3. ร้อยละควำมสำเร็จ
กำรจัดทำแผนกำร
ดำเนินกำรบริหำรสัญญำ
พร้อมบัญชีควบคุม
สัญญำ (เป้ำหมำยร้อย
ละ 100)
4. ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรจัดทำหนังสือส่ง
มอบงำน (เป้ำหมำย มี
หนังสือส่งมอบงำนร้อย
ละ 80)

กอง/ฝ่ำย/กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงำนกำรคลัง ชื่อผู้รับผิดชอบ นำงสำวพิศมัย โปดนอก ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร เบอร์โทร 02-2207516

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
หน่วยงาน

หัวข้อ
ความเสี่ยง

สำนัก
กำรใช้ทรัพย์สิน
กำรแพทย์ ของทำงรำชกำร
อย่ำง
ไม่เหมำะสม

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

การควบคุมที่มี

สาเหตุ

เนื่องจำกผู้ควบคุม
รถมีหน้ำทีค่ วบคุม
รักษำทรัพย์สินให้
คงอยู่ครบถ้วนมี
สภำพดีอยู่เสมอ
เพื่อให้พนักงำน
ขับรถและ
ผู้เกี่ยวข้องได้
ตระหนักถึงควำม
ปลอดภัยทั้งใน
ด้ำนกำรขับขี่และ
สมรรถนะของรถ
ในกำรขับขี่
โดยเฉพำะ
รถพยำบำลฉุกเฉิน
ซึ่งใช้ในกำรรับ-ส่ง
ผู้ป่วยที่ต้อง
หมุนเวียนให้
พนักงำน

1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร
เรื่อง รถรำชกำร พ.ศ. 2529
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. แบบใบอนุญำตกำรใช้รถ
ส่วนกลำง (แบบ 3) และแบบ
รำยงำนกำรใช้รถ (แบบ 4)
3. ผู้บังคับบัญชำได้ควบคุม
และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่
4. ให้หัวหน้ำฝ่ำย หรือกลุ่มงำน
ตรวจสอบใบขออนุญำตใช้
รถยนต์ส่วนกลำง (แบบ 3)
และแบบรำยงำนกำรใช้รถ
(แบบ 4) ทุกวัน หำกมีกรณีใช้
รถไม้ถูกต้องให้รำยงำน
ผู้บังคับบัญชำทรำบทันที

1. ไม่มีคำสั่ง
มอบหมำยกำร
เก็บกุญแจรถ
รำชกำรเป็นลำย
ลักษณ์อักษร
และไม่มีกำร
ลงลำยมือชื่อ
กำรเบิกใช้
กุญแจรถ
2. สภำพรถไม่
ไม่พร้อมใช้งำน
อุปกรณ์

การประเมินความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)

ระดับ
ความเสี่ยง

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

1. มีอัตรำกำรสิ้นเปลือง 4 x 4 = 16
น้ำมันเชื้อเพลิงสูงไม่
สูงมำก
สัมพันธ์กับกำรใช้งำนจริง
2. สภำพรถและอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ไม่พร้อมใช้งำน

- ควบคุมกำรใช้
รถรำชกำร โดย
มีแบบรำยงำน
กำรส่งมอบรถ
ครุภัณฑ์ประจำ
รถ และสภำพ
รถให้มีสภำพ
กำรพร้อมใช้
งำนประวัติกำร
ซ่อมและ
บำรุงรักษำตำม
ระยะเวลำ
(แบบ 6)
ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
ของกำรบันทึก
ข้อมูลใน
เอกสำรตำม
ระเบียบกำรใช้
รถรำชกำรให้
ครบถ้วนเป็น
ประจำทุกวัน

1. ควำมสำเร็จ
ของกำรจัดทำ
แบบรำยงำน
กำรส่งมอบรถ
ครุภัณฑ์ประจำ
รถและสภำพรถ
และกำร
วิเครำะห์
ประสิทธิภำพ
กำรบำรุงรักษำ
ตำมระยะเวลำ
อัตรำกำร
สิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง
สูงและรำยงำน
สรุปผลกำรใช้
รถรำชกำรให้
ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบทุกเดือน

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ นำงรุ่งทิพย์ เฉลยสรรพ ตาแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร เบอร์โทร 0 2220 7510

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
หน่วยงาน

หัวข้อ
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

การควบคุมที่มี

ขับรถยนต์อยู่เวร
ปฏิบัติงำนตลอดเวลำ
24 ชม. ซึ่งจะมีกำร
เปลี่ยนเวรพนักงำน
ขับรถเป็นผลัด ๆ
ทำให้กำร
ควบคุมดูแลตรวจ
สภำพรถ ทรัพย์สิน
ประจำรถละเลยไม่มี
กำรตรวจสภำพรถ
และตรวจนับ
ครุภัณฑ์ประจำรถ
รำชกำรเกิดผล
เสียหำยกับสภำพ
รถยนต์และครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์ที่
ประจำรถไม่พร้อมใช้

5. มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบเอกสำรใบอนุญำต
กำรใช้รถยนต์สว่ นกลำง (แบบ 3)
และแบบรำยงำนกำรใช้รถ
(แบบ 4) ก่อนอนุญำตให้ใช้รถ
ส่วนกลำงทุกคัน และทุกวัน
และรำยงำนสรุปผลกำรใช้รถ
รำชกำรให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
ทุกเดือน
6. กรณีที่มีกำรนำรถรำชกำรไป
ใช้ก่อนได้รับอนุญำต (กรณี
ฉุกเฉินและเร่งด่วน) ให้โทรศัพท์
รำยงำนผู้มีอำนำจอนุญำตหรือ
ให้ผู้ขออนุญำตใช้รถยนต์
รำยงำนผลกำรใช้รถรำชกำร
ทันทีหลังจำกกำรใช้รถรำชกำร

สาเหตุ
ครุภัณฑ์
ประจำรถ
ไม่ครบ
4 x 4 = 16
สูงมำก

การประเมินความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)

ระดับ
ความเสี่ยง

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ

- มีรำยงำนกำร
ใช้รถรำชกำร
ประจำเดือนให้
ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบ
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