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รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจโรงพยาบาลโพทะเล 

วันที่ 29 มกราคม 2563 

ห้องประชุมพลอยชมพู เวลา 13.30 น 

 

ผู้เข้าประชุม 

๑. ทพ.ช านาญ  ชัยดา  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ     กลุ่มงานทันตกรรม 
๒. พญ.ศิริวรรณ  จิตตปราณีรัชต์ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ       องค์การแพทย์ 
๓. นางผ่องศรี หนูทวน  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ     กลุ่มการพยาบาล 
๔. นางประภาพรรณ ปทุมสูติ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๕. นางสิริรัตน์ เนียมเปรม  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน 
๖. นายภวัต ชาติวรกิจ  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     กลุ่มงานบริหาร 

 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. ภญ.สุดารัตน์  จังอินทร์  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ      กลุ่มงานเภสัชกรรม 
๒. นางปณตพร วะระขะจี  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 
๓. นางสุพัตรา  หาลาภ  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ     กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

 

เปิดประชุม เวลา 14.30  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 ติดตามงาน 

 

1.ติดตามงานนโยบาย โครงการ ปี 2563 

    - งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ด าเนินการติดตามโครงการต่างๆ ในการประชุม กรรมการบริหารโรงพยาบาล และ 
การประชุม คปสอ.โพทะเล   ทุกเดือน 

 

 



2.งบค่าเส่ือม ปี 2563 

     - งานบริหารงบค่าเส่ือม  ได้แก่  ทาสีอาคารผู้ป่วยใน      ปรับปรุงก่อสร้างที่จอดรถเปลงานผู้ป่วยนอก   ปรับปรุง
ก่อสร้างที่ดักตะกอนงานซับพลาย      

3.งบลงทุน  ปี 2563 

        - งานบริหารด าเนินการ ของบลงทุน จ านวน 8 รายการให้กับ สสจ. พิจิตร เรียบร้อยแล้ว ตามความต้องการของ
หน่วยงาน 

 

วาระท่ี 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.การวิเคราะห์ความเส่ียงประโยชน์ทับซ้อน รพ.โพทะเล (Risk Assessment of Interest) 

           ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น 3 เกณฑ์ 
ได้แก่ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความเส่ียง 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  
ระดับ  โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย  

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า  
4  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
2  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  
ระดับ  โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย  

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   
3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา จาก

ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียง
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังน้ี  



 
 
 

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความ
เสี่ยง  

มาตรการก าหนด  การแสดงสี
สัญลักษณ์  

ต่ า (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว      

 

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียง  

สีเหลือง  

เส่ียงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม     

 

เส่ียงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง  

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ล าดับ  ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน  

1  ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน  
2  ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน  
3  ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน  
4  ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน  

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

 

 

 

 

                                                     โอการที่จะเกิดความเสียหาย 
(Likelihood) 

 

 



2.ประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน โรงพยาบาลโพทะเลก าหนด 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

ประเด็น 
ความเสีย่ง 

ปัจจัยเสี่ยง  วัตถุประสงค์ โอกาส ผลกระทบ ระดับ  
ความเสีย่ง 

ล าดับ 
 ความเสี่ยง 

1. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

กระบวนการ
จัดซื้อจัด จ้าง
ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้าง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และ
พระราชบัญญัติการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4 5        20 
ระดับสูงมาก 

1 

2. การเบิก 
ค่าตอบแทน 

การเบิก
ค่าตอบแทน
การ ปฏิบัติงาน
นอกเวลา 

ราชการและใน 

วันหยุดราชการ
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

เพื่อให้การเบิก ค่าตอบแทน
ในการ ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการถูกต้องตามระเบียบ 

3 4     12 
ระดับสูง 

2 

3.การใช้รถ
ราชการ 

การใช้รถ
ราชการในการ
ปฏิบัติส่วนตน 
ไม่ตามเส้นทาง 

เพื่อให้การใช้รถราชการ
เป็นไปตามระเบียบ 

2 4      8 
ระดับปาน
กลาง 

3 

4.การเรียกรับ 
ผลประโยชน์/
การ ให้และ
การรับ 
ของขวัญ 
สินน้ าใจ เพื่อ
หวังประโยชน ์

การรับสินน้ าใจ
ส่วนบุคคลเพื่อ
ผลประโยชน์ 
ก้าวหน้า 

เพื่อให้บุคลากรไม่ใช้ อ านาจ
หน้าท่ีในการ เรียกรับ
ผลประโยชน์ ส่วนตัว และมี
การให ้และรับสินบน 

2 4      8 
ระดับปาน
กลาง 

3 

 

3.ที่ประชุมร่วมหาแนวทางและจัดท าแผนจัดการความเส่ียงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล เพื่อลด 

โอกาส ผลกระทบ และระดับความเส่ียง รวมถึงป้องกันความเส่ียงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดัง 

รายละเอียดแนบท้าย  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ    

  -ไม่มี 

เลิกประชุม 16.00  

 





ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจโรงพยาบาลโพทะเล 

วนัท่ี 29 มกราคม 2563 

ห้องประชมุพลอยชมพ ู

 

 



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลโพทะเล จ.พิจิตร ปี2563 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่
รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 

พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน รพ.โพทะเล (Risk Assessment of Interest) 

           กําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น 3 
เกณฑ์ ได้แก ่เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และเกณฑ์ระดับความ
เสี่ยง 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  
ระดับ  โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย  

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา  
4  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง  
2  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง  
1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  
ระดับ  โอกาสที่เกิด  ค าอธิบาย  

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   



3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ไม่เหมาะสม  
2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความ
เสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ล าดับ  ระดับความเสี่ยง  ช่วงคะแนน  

1  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน  
2  ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน  
3  ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน  
4  ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)  1-3 คะแนน  

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง  คะแนนระดับความ
เสี่ยง  

มาตรการก าหนด  การแสดงสี
สัญลักษณ์  

ตํ่า (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว      

 

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม     

 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง  



                                                     โอการที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

สรุปประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน โรงพยาบาลโพทะเล
กําหนด 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง  วัตถุประสงค์ โอกาส ผลกระทบ ระดับ  
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
 ความ
เสี่ยง 

1. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

กระบวนการ
จัดซื้อจัด จ้าง
ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และพระราชบัญญัติ
การ จัดซื้อจัดจ้างและ
การ บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

4 5        20 
ระดับสูง
มาก 

1 

2. การเบิก 
ค่าตอบแทน 

การเบิก
ค่าตอบแทน
การ ปฏิบัติงาน
นอกเวลา 
ราชการและใน 
วันหยุดราชการ
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

เพ่ือให้การเบิก 
ค่าตอบแทนในการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการถูกต้องตาม
ระเบียบ 

3 4     12 
ระดับสูง 

2 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง  วัตถุประสงค์ โอกาส ผลกระทบ ระดับ  
ความเสี่ยง 

ลําดับ 
 ความ
เสี่ยง 

3.การใช้รถ
ราชการ 

การใช้รถ
ราชการในการ
ปฏิบัติส่วนตน 
ไม่ตามเส้นทาง 

เพ่ือให้การใช้รถ
ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบ 

2 4      8 
ระดับปาน
กลาง 

3 

4.การเรียก
รับ 
ผลประโยชน์/
การ ให้และ
การรับ 
ของขวัญ 
สินน้ําใจ เพ่ือ
หวัง
ประโยชน์ 

การรับสินน้ําใจ
ส่วนบุคคลเพ่ือ
ผลประโยชน์ 
ก้าวหน้า 

เพ่ือให้บุคลากรไม่ใช้ 
อํานาจหน้าที่ในการ 
เรียกรับผลประโยชน์ 
ส่วนตัว และมีการให้ 
และรับสินบน 

2 4      8 
ระดับปาน
กลาง 

3 



แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโพทะเล ปี 2563 

ประเด็นความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ  

ความเสี่ยง 
1. การจัดซื้อ จัดจ้าง 4 5        20 

ระดับสูงมาก 
1.จัดทําFlow งานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการควบคุม
ภายใน 
2.ควบคุม กํากับ การปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
 3.รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอ
ผู้อํานวยการ โรงพยาบาลทุกเดือน   
4. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด  
5. ตรวจสอบภายในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างปีละ 2 ครั้ง 

ต.ค.-ก.ย.63 นายภวัต ชาติวรกิจ 
นางผ่องศรี หนูทวน 
นางการะเกด สายสุจรติ 
ทีมควบคุมภายในและ
ทีมตรวจสอบภายใน 

2. การเบิก
ค่าตอบแทน 

    3     4     12 
ระดับสูง 

1.ทบทวนและชี้แจงระเบียบการเบิกค่าตอบแทนให้กับ
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/ หัวหน้างาน บุคลากรรับทราบ 
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2.จัดทําทะเบียนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแยกชัดเจน 
กําหนดข้อตกลงความสมบูรณ์ของรายละเอียดการปฏิบัติงาน
และผู้ควบคุมให้ชัดเจน  
 

ต.ค.-ก.ย.63 นายภวัต ชาติวรกิจ 
นางประภาพรรณ ปทุมสตู ิ

น.ส.ชลุีรัตน์ นิลสนธ ิ
ทีมควบคุมภายในและ
ทีมตรวจสอบภายใน 

 

ประเด็นความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ  

ความเสี่ยง 
    3.ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากรปฏิบตัิตามระเบยีบ   



การเบิกจ่าย การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 
3.การใช้รถราชการ 2 4      8 

ระดับปาน
กลาง 

1.ช้ีแจงระเบียนการใช้รถราชการแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีทุกระดบั     
2.อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ    
ปีละ1 ครั้ง 
 3.ทบทวนการขอใช้รถ การกําหนดเส้นทางเดินทาง และติดตาม
ควบคุมกํากับตามแนวทางที่กําหนด 

ม.ค.63 
ก.พ.63 

 
ต.ค.-ก.ย.63 

นายภวัต ชาติวรกจิ 
ทพ.ชํานาญ ชัยดา 

 

4.การเรียกรับ 
ผลประโยชน์/การ ให้
และการรับ ของขวัญ 
สินน้ําใจ เพื่อหวัง
ประโยชน ์

2 4      8 
ระดับปาน
กลาง 

1. ประชุมชี้แจงการรับสินบน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
ผู้บริหารและบุคลากรรพ.โพทะเล(แบ่ง2รุ่น)        
2.ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงพยาบาลโพทะเลอย่าง
เคร่งครดั  
3. ควบคุม กํากับ ติดตาม การปฏบิัติงานของบุคลากร       ให้ปฏบิัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินบน     การปฏิบัติตามคูม่ือ
บริหารจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน  
4.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม ปลุก ปลูก จิตสํานึกท่ีดีในการดาํเนินการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติ มิชอบ เพื่อสร้างจิตสํานึก
ให้ต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ 

ก.พ.-มี.ค.63 
 

ต.ค.-ก.ย.63 

นายภวัต ชาติวรกจิ 
ทพ.ชํานาญ ชัยดา 
นางผ่องศรี หนูทวน 

หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน 
 

                         
 

             นายภวัต ชาติวรกิจ       (ผู้จัดทํารายงาน) 
                                                                                                                                           (นายภวัต ชาติวรกิจ) 

                                                                                                                                               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 



คะแนน ระดบั

ก าหนด
นโยบายและ
ถ่ายทอด

ก าหนดหลงัเกณฑแ์ละ
แนวทางการจดัท าแผน

ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาไม่
ถูกตอ้ง

การส่ือสารไม่ชดัเจน  
เขา้ใจคลาดเคล่ือน 1 3 3 กลาง 1

ส ารวจความ
ตอ้งการ

รวบรวมขอ้มูลทุกฝ่ายทุก
งานจดัท าแผน ฝ่ายงานส่งขอ้มูลล่าชา้

ก าหนดระยะเวลาไม่
ชดัเจน 1 3 3 กลาง 2

กลัน่กรองร่าง
แผน

คณะกรรมการพิจารณา
กลัน่กรองความส าคญั

คณะกรรมการบางท่าน
ไม่สะดวกมาประชุม 
ตามวนัท่ีก าหนด

ไม่มีการแจง้ให้
คณะกรรมการทราบ
ล่วงหนา้ 2-3 วนั 1 3 3 กลาง 3

พิจารณา
อนุมติัแผน ผูอ้  านวยการ อนุมติัแผน

ผูอ้  านวยการลงนามไม่
ครบถว้น

ไม่ท  าสัญลกัษณ์ให้
สังเกตไดช้ดัเจน 1 3 3 กลาง 4

แผนจดัหางบ
ลงทุน

การจดัหาเป็นไปตามแผน
และระยะเวลาไม่ล่าชา้ การจดัหาล่าชา้

กระบวนการจดัหาตาม
ระเบียบใหม่มีความ
ซบัซ้อน 1 2 2 นอ้ย 5

ระดบัความเส่ียง ล ำดบัควำม
เส่ียง

ตารางวเิคราะห์ระดับความเส่ียง

กระบวนการจัดท าแผนการจัดหางบลงทุน

ปีงบประมาณ 2563

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง

ประเมินความเส่ียง

โอกาส ผลกระทบ



คะแนน ระดบั

บนัทึกขอใชร้ถ
ใน Computer

เพ่ือใหมี้ขอ้มูลใน
การใชง้าน

ไม่บนัทึกกรณี
เร่งด่วน

computer ช ารุด ท าใหข้อใช้
รถในกระดาษ แลว้ไม่ลงใน 
computer 2 1 2 ต ่า 3

จดัท าแผนการ
ใชร้ถ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใชร้ถ รถไม่เพียงพอ มีเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบติัเหตุหมู่ 2 3 6 ปานกลาง 1

ตรวจสอบการ
ใชร้ถในแต่ละ
วนั

เพ่ือดูความ
พอเพียงในแต่ละ
วนั

รถไม่เพียงพอกรณีมี
เหตุฉุกเฉิน

จนท ท่ีปฏิบติังานลา 
ผูป้ฏิบติังานแทนอาจไม่เขา้ใจ
กระบวนการ 2 2 4 ปานกลาง 2

บนัทึกเลขไมล์
รถ และ
ระยะทาง น ้ามนั

เพ่ือตรวจสอบการ
ใชร้ถในแต่ละคร้ัง ไม่บนัทึก ณ ปัจจุบนั ลายมืออ่านไม่ชดัเจน 2 2 4 ปานกลาง 2

การรายงาน
เก็บรวบรวม
ขอ้มูลการใชง้าน รายงานไม่ครบถว้น ขอ้มูลสูญหาย 1 1 1 ต ้า 4

ผลกระทบ

ระดบัความเส่ียง

ตารางวเิคราะห์ความเส่ียง

หน่วยงานยานพาหนะ โรงพยาบาลโพทะเล

ปีงบประมาณ 2563

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง

การประเมินความเส่ียง

ล าดบัความ
เส่ียงโอกาส


