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ประเด็นความเสี่ยง กรอบการป้องกัน ผลการตรวจสอบ ความส าเร็จKPI ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
1.ไม่ได้มีการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อ จัด
จ้างที่ครบถ้วน 
ทันเวลา 
 
2.การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ 
 
 
3.การจัดซื้อจัดจ้าง 
e-Bidding ไม่
ทันเวลา 
 
 
 
 
 

 
1.1.หัวหน้าพัสดุควบคุมก ากับ
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้า
งบน website และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
 
2.1 ทบทวนจัดท า WI การตรวจ
รับพัสดุ 
 
 
 
3.1 หัวหน้าพัสดุควบคุมก ากับให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้าง e-Bidding ให้ทันเวลา 
 
 
 
 
 

 
1.1 มีการเผยแพร่แผน
จัดซื้อเงินบ ารุง ไตรมาส 1 
 
 
 
2.1 มีการตรวจรับพัสดุที่
ถูกต้องตามระเบียบไม่
ครบถ้วน 
 
 
3.1 ไม่มีรายการ e-
Bidding ที่ไม่ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 มีการเผยแพร่
แผนจัดซื้อ ฯ ได้
ถูกต้อง ทันเวลา 
 
 
2.1 มีการตรวจรับ
พัสดุที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ > 90% 
 
 
ไม่มีรายการเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ยังค้างแผน
งบค่าเสื่อมปี 
2563 ที่ยังไม่ได้
รับอนุมัติ 
 
2.2 ให้มีการ
พัฒนาระบบการ
ตรวจรับพัสดุให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
3.1หัวหน้าพัสดุ
ควบคุมก ากับให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ และให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ 
 
 

 
งานพัสดุ 
 
 
 
 
หน.บริหาร 
 
 
 
 
หน.พัสดุ 
จนท.พัสดุ 
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4.การพิจารณาผล
ประกวดราคา e-
Bidding ไม่ได้มีการ
ด าเนินการขั้นตอน
ตามระเบียบ 
 
5.มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เหมาบริการโดยไม่มี
ระบบการแข่งขัน 

4.1 จัดท า WI การพิจารณาผล
การประกวดราคา e-Biddng และ
เผยแพร่ให้ทุกกลุ่มงาน และถือ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 
 
5.1 การจ้างเหมาบริการที่ไม่เกิน 
500,000 บาท ให้มีระบบการ
แข่งขัน 

4.1 มีการจัดท า WI การ
จัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding 
3.2 มีการเผยแพร่ WI 
การจัดซื้อจัดจ้าง e-
Bidding วิธีการปฏิบัติ 
 
5.1 มีการแก้ไขโดยมีการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหมาบริการคนสวน และ 
รปภ. โดยให้มีการแข่งขัน 

4.1 ข้อร้องเรียน 0 
ราย 
 
 
 
 
5.1 ข้อร้องเรียน 0 
ราย 

4.1  ให้
ผู้เกี่ยวข้องระบบ
พิจารณาประกวด
ราคาด าเนินการ
ตาม WI 
 
5.1 .ให้งานพัสดุ
ด าเนินการตาม
ระเบียบโดยให้มี
ระบบแข่งขัน 

งานพัสดุ 
ทุกกลุ่มงาน 
 
 
 
 
งานพัสดุ 

การเบิกค่าตอบแทน 
1.มีการเบิก
ค่าตอบแทนล่วงเวลา
เป็นเท็จ 
 
2.ไม่มีการขออนุมัติ
ขึ้นปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

 
1.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้
ตรวจสอบและก ากับการเบิกจ่าย
ให้เป็นจริง 
1.2 ให้ทุกกลุ่มงานจัดท าบันทึก
ขออนุมัติเพ่ือออกค าสั่งขอนุมัติขึ้น
ปฏิบัติงานก่อนการข้ึนปฏิบัติงาน 
โดยแจ้งเหตุผลความเหมาะสม 
และตารางการข้ึนปฏิบัติงานแนบ
ท้ายค าสั่ง 
 
 

 
1.1 มีระบบการตรวจสอบ
ตามล าดับของแต่ละกลุ่ม
งาน 
1.2 อยู่ระหว่างการพัฒนา
โดยให้ทุกกลุ่มงานจัดท า
ค าสั่งขออนุมัติขึ้น
ปฏิบัติงานนอกเวลา  โดย
เริ่มตั้งแต่เดือน มีค 2563 

 
1.1 ข้อร้องเรียน 0 
ครั้ง 

 
1.1 ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคน และทุก
กลุ่มงานปฏิบัติ
ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงิน 

 
ทุกกลุ่มงาน 
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การเบิกค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ, ค่าใช้จ่าย
ในการอบรม, 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน 
1.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
เป็นเท็จ โดยที่ไม่ได้มี
การด าเนินการจริง 
2.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
ในจ านวนเงินที่สูงกว่า
ความเป็นจริง 

 
 
 
 
 
1.1 ให้มีการด าเนินการเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายตาม WI 
1.2 ให้มีการจัดท าธรรมภิบาล
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

 
 
 
 
 
1.1 ไม่พบการเบิกจ่ายที่
ไม่เป็นไปตามระบียบฯ 
1.2 มีการจัดท า WI 

 
 
 
 
 
1.1 การเบิกจ่ายที่
เป็นไปตามระเบียบ
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
1.1 ให้มีการ
ถ่ายภาพวิทยากร 
และบรรยากาศผู้
เข้ารับการอบรม 

 
 
 
 
 
ทุกกลุ่มงาน 

 

การเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ 
1.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการไม่
เป็นไปตามความเป็น
จริง  และมีการเบิก
โดยไม่ประหยัด  
2.มีการเบิกค่าใช้จ่าย
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 
 

 
 
1.1 จัดท าธรรมาภิบาลการเบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
1.2 เผยแพร่ธรรมาภิบาลและ
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

 
 
1.1 พบการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ ที่แยก
การเดินทาง และแยกท่ีพัก 

 
 
1.1 การเบิกจ่ายที่
เป็นไปตามระเบียบฯ 
ร้อยละ 100 

 
 
ให้มีการท าธรร
มาภิบาล
ก าหนดการ
เบิกจ่ายที่เป็นไป
โดยประหยัดของ
ราชการ 

 
 
บริหาร 
ทุกกลุ่มงาน 
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การใช้รถราชการ 
1.การใช้รถราชการ
ส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบการใช้รถ 
2.มีการใช้รถราชการ
ออกนอกเส้นทาง 
3.มีการน ารถยนต์
ราชการซ่อมบ ารุงเกิน
แผนที่ก าหนด 

 
1.1 งานพัสดุมีการวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายน้ ามัน 
1.2 งานพัสดุมีการประเมิน
ระยะทางกิโลเมตร กับสถานที่ใน
ใบขอใช้รถ กับการเบิกจ่ายน้ ามัน 
1.3 ใช้ระบบ GPS ในรายงานผล
และการตรวจสอบรถยนต์เป็น
ประจ าเดือน 
1.4 มีการขออนุมัติน ารถยนต์
ซ่อมบ ารุง และตรวจสอบโดยงาน
พัสดุ และหัวหน้าพัสดุ 

 
1.1 มีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายน้ ามันตาม
กิโลเมตรที่รถวิ่ง แต่ไม่ได้
ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของสถานที่ไปเชื่อมโยงทุก
ระบบ 
1.2 มีการน ารถซ่อมบ ารุง
เป็นไปตามระบบ 

 
1.1 ข้อร้องเรียนเรื่อง
การใช้รถราชการ 0 
ครั้ง 
 

 
มีการวิเคราะห์
สถานที่ไปราชการ 
กับระยะกิโลเมตร
ที่วิ่ง ให้เชื่อมโยง
ทุกระบบ 

 
พัสดุ 

 

การปฏิบัติราชการอ่ืน 
ที่มีความเสี่ยงเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เบียดบังเวลา
ราชการ 
- ใช้เวลาราชการ
ท างานส่วนตัว 
- มาสาย/กลับก่อน
เวลา 

1. มีการสแกนนิ้วมือ 
2. รายงานผู้มาท างานสายให้
ผู้บริหารใน Line กลุ่ม “การลา
เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ทา” เพ่ือให้
หัวหน้างานควบคุมก ากับ
พฤติกรรมการมาท างานของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
3. ให้คุณ/ ให้โทษส าหรับผู้ที่มา
ท างานไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
เวลาท างาน 

1.จนท.สแกนนิ้วมือไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ปัญหาเครื่องสแกนนิ้วมือ
ช ารุด มีระบบส ารองการ
สแกนนิ้วมือโดยให้ทุกกลุ่ม
งานรายงานการมา
ปฏิบัติงานของ จนท.ใน
สังกัดในกลุ่มไลน์ “การลา 
จนท.รพ.แม่ทา” 
2.การรายงานการสแกน

1.1 จ านวนข้อ
ร้องเรียนการสแกนนิ้ว
มือ 0 ราย 
1.2 จ านวน จนท.ที่
ได้รับรางวัล “ท างาน
ด้วยหัวใจ” 

การรายงานสแกน
นิ้วมือที่มี
ประสิทธิภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ทุกกลุ่มงาน 
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4. จัดท าโครงการเสริมสร้างและ
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่คุณธรรมหลัก 
4 ประการ 
- กิจกรรมตอบค าถาม “ท า
อย่างไรให้มีความสุขบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมหลัก 4 ประการ 
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 
-จัดกิจกรรมค้นหาค้นต้นแบบ 
  1) ต้นแบบคน “พอเพียง” 
  2) ต้นแบบคน “มีวินัย” 
  3) ต้นแบบคน “สุจริต” 
  4) ต้นแบบคน “จิตอาสา” 
-กิจกรรม “ท างาน ด้วยหัวใจ” 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ทีมีพฤติกรรม
ท างาน ไม่มาสาย, ไม่ลงก่อน ไม่
ลากิจ 
-กิจกรรม “ท าดี มีคนชม” ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีบริการ Service 
mind และเก็บของได้คืนเจ้าของ 
เป็นต้น 
-จัดกิจกรรม “คนดี ศรี รพ.แม่
ทา” เพ่ือเป็นตัวอย่างของคน

นิ้วมือไม่ต่อเนื่อง จาก
ระบบปัญหาการรายงาน
ของเครื่องสแกนนิ้วมือ 
3.มีกิจกรรม “ท างานด้วย
หัวใจ” ที่ตรวจสอบ จนท.
ที่มาท างานตรงเวลาฯ 
และมอบรางวัลให้ 
4.ปี 2563 มีกิจกรรม
ส่งเสริมการมีวินัยเพิ่ม 
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คุณธรรม จริยธรรม และให้
รางวัล/ติดบอร์ด 

 
 


