


















 แผนบริหารความเส่ียง โรงพยาบาลตราด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ด้านกลยุทธ์

การกํากับติดตาม 
การดําเนินงาน และ

การใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการด้าน

สุขภาพประจําปี

1. เพ่ือให้การดําเนินงาน
กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ

เป็นไปตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ
2. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ

ตามกําหนดเวลาวางไว้

1. กิจกรรมบางกิจกรรม
ไม่สามารถดําเนินการได้ทัน

ตามกําหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติ
แผนปฏิบัติการไว้ ทําให้ต้อง
มีการขออนุมัติขยายเวลาในการ

ทํางาน

1. มีการดําเนินงานกิจกรรมในโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการล่าช้า 

ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีได้รับอนุมัติ
2. หน่วยงานอ่ืนสูญเสียโอกาส
ในการใช้เงินงบประมาณ เน่ืองจาก

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีจํานวนจํากัด

1. มีการติดตามและเร่งการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการให้เร็วข้ึน

2. กําหนดระยะเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการในแต่ละกิจกรรมให้ส้ันและ
กระชับ

3. สรุปประเด็นปัญหาจากการดําเนินงาน
โครงการในปีท่ีผ่านมาและนําปัญหาท่ีได้รับมา
ปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

30 กันยายน 2566
นางรุ่งพร  เรืองอร่าม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

ด้านการเงิน

1. การรับเงิน
บริจาค

๑. เพ่ือให้การรับเงินบริจาค 
เป็นปัจจุบัน และนํามาใช้ตาม

วัตถุประสงค์ได้

1. ลงทะเบียนคุมรับเงินบริจาค
ไม่ทันเวลา

2. ส่งรายงานรับเงินบริจาค
ไม่ทันเวลาตามท่ีกําหนดในวันท่ี 5 
ของเดือนถัดไป

3. ยังไม่สามารถนําเงินบริจาคมา
ใช้ตามวัตถุประสงค์ได้

๑. มีการตรวจสอบข้อมูล รายการ
เคล่ือนไหวบัญชี เงินฝากธนาคารเป็น

ประจําทุกเดือน 
๒. มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินบริจาคแยก
ตามวัตถุประสงค์

๑. กําหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลรายการ
เคล่ือนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นประจําทุก

เดือน
2. กําหนดให้มีการจัดทําทะเบียนคุม
เงินบริจาคแยกตามวัตถุประสงค์

3. ควรมีคณะทํางานติดตามการใช้เงินบริจาค

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวพิศมัย

เอมโอช
กลุ่มงานการเงิน



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

2. การบันทึกบัญชี
รับ-จ่ายเงิน

ประจําวัน

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี
รับ-จ่ายเงินประจําวัน ครบถ้วน 

ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

๑. กลุ่มงานการเงินจัดส่งเอกสาร
ลงบัญชีไม่ตรงตามกําหนดเวลา 

ภายใน ๐๙.๐๐ น.ของวันถัดไป
๒. จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน 
มีการส่งหลักฐานเพ่ิมเติมย้อนหลัง

จากการลงบัญชีและจัดทํารายงาน
ฐานะเงินประจําวัน

บันทึกบัญชีรับ-จ่ายเงินไม่เป็นปัจจุบัน 
และไม่เป็นไปตามระเบียบ

๑. มีการสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินประจําวัน
จากกลุ่มงานการเงิน

๒. มีข้อตกลงในการส่งเอกสารจากกลุ่มงาน
การเงินส่งงานบัญชีเวลา 0๙.๐๐ น. ของวันทํา
การถัดไป

3. กลุ่มงานการเงินรวบรวมเอกสารรับ-จ่ายให้
ครบถ้วนก่อนสรุปส่งกลุ่มงานบัญชี
4. ประสานงานระหว่างกัน เมื่อพบปัญหาและ

รีบแก้ไข
5. มีการกําหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ี

6. มีการรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
และแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางชลฤดี  

ศรประสิทธ์ิ 
กลุ่มงานบัญชี

3. การบันทึก
บัญชีลูกหน้ี

ค่ารักษาพยาบาล

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีลูกหน้ี
ค่ารักษาพยาบาล ครบถ้วน 

ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

๑. พบข้อผิดพลาดจากเอกสาร
ข้ันต้นก่อนลงบัญชี เช่น สิทธิผู้ป่วย

๒. การจัดส่งเอกสารล่าช้าไม่ตรง
กําหนดเวลา ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลง

๓. ไม่มีรายงานอายุลูกหน้ีและไม่มี
การสอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูลระหว่างกลุ่มงานประกันกับ

กลุ่มงานบัญชี

การบันทึกบัญชีลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล
ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มี

รายงานอายุลูกหน้ี และไม่มีการสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูลระหว่างกัน

1. มีการจัดส่งเอกสารจากกลุ่มงานประกันตาม
งวดเวลา

๒. มีการตรวจสอบเอกสารก่อนลงบัญชี
เพ่ือลดข้อผิดพลาด
๓. กลุ่มงานประกันจัดทําทะเบียนคุมลูกหน้ี

รายตัว

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางชลฤดี  

ศรประสิทธ์ิ 
กลุ่มงานบัญชี



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

๔. การบันทึกบัญชี
เจ้าหน้ีการค้า

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีเจ้าหน้ี
การค้าประจําวัน ถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ

๑. เอกสารเจ้าหน้ีท่ีกรรมการ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จัดส่งมา

ลงบัญชีล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และ
ไม่เป็นไปตามข้อตกลง
๒. พบความคลาดเคล่ือนข้อมูล

ไม่ตรงกันระหว่างงานคลังพัสดุ,
คลังยากับงานบัญชี 
๓. ปิดบัญชีไม่ทันตามกําหนดเวลา

การบันทึกบัญชีเจ้าหน้ีการค้าล่าช้า 
ไม่ถูกต้อง ตามวันท่ีกรรมการตรวจรับ

๑. มีรายงานการรับส่งเอกสารการก่อหน้ี
ผูกพันท่ีกรรมการตรวจรับแล้ว

๒. มีการตรวจสอบเอกสารก่อนลงบัญชี
เพ่ือลดข้อผิดพลาด
๓. มีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันในวันส้ิน

เดือน

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางชลฤดี  

ศรประสิทธ์ิ 
กลุ่มงานบัญชี

5. การจ่ายชําระหน้ี
เจ้าหน้ีถูกต้อง 

ครบถ้วน และ
ทันเวลา

เพ่ือให้บริหารเจ้าหน้ีเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

แผนการจ่ายชําระหน้ีท่ี ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา

๑. การจ่ายชําระหน้ีเกินระยะเวลา
ท่ีกําหนด

๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
จ่ายชําระหน้ี

ไม่มีแผนการจ่ายชําระหน้ี 1. ดําเนินการตามแผนการจ่ายชําระหน้ีตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด

๒. ตรวจสอบเจ้าหน้ีท่ีค้างชําระ จากรายงาน
เจ้าหน้ีคงเหลือประจําเดือน

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวพิศมัย

เอมโอช
กลุ่มงานการเงิน



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

6. การบริหารยา
นอกบัญชียาหลัก

เพ่ือให้การบริหารยานอกบัญชี
ยาหลักเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เกิดข้อร้องเรียนในการเรียกเก็บเงิน
ค่ายานอกบัญชียาหลัก

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบช้ีแจงเก่ียวกับสิทธิ
การรักษาพยาบาลให้ครอบคลุม ทําให้

ผู้รับบริการเข้าใจคลาดเคล่ือน

1. สร้างความเข้าใจการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
2. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน

องค์กรแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล

LAB

กลุ่มงานประกัน
กลุ่มภารกิจด้านทุติและ

ตติยภูมิ

กลุ่มงานการเงิน

7. การเรียกเก็บ
ชดเชย

ค่ารักษาพยาบาล 

เพ่ือให้การเรียกเก็บชดเชย
ค่ารักษาพยาบาลครบถ้วน

1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการลงในโปรแกรม PMK 

๒. ไม่มีการวิเคราะห์
ค่ารักษาพยาบาลรายตัว 

๑.การเรียกเก็บไม่ครบถ้วน            
๒.เรียกเก็บไม่ทันกําหนดเวลา        

๓.ความรู้ ทักษะเจ้าหน้าท่ีหน้างาน  
๔.การกําหนดเง่ือนไข ถูกต้อง 
การตรวจสอบครบถ้วน                    

๕.ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผล และสรุป
ประเด็นพัฒนา

๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในเง่ือนไขการเรียกเก็บ        

๒. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับข้อมูล
ตามเง่ือนไข เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกเก็บ
ได้ 

3. ให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลการให้บริการลง
ในโปรแกรม PMK

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวนิตยา  ร่ืนจิตต์

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ด้านกฎหมายและระเบียบ

1. การจ่ายชําระหน้ี
เจ้าหน้ีถูกต้อง 

ครบถ้วน และ
ทันเวลา

เพ่ือให้บริหารเจ้าหน้ีเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

แผนการจ่ายชําระหน้ีท่ี ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา

๑. การจ่ายชําระหน้ีเกินระยะเวลา
ท่ีกําหนด

๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
จ่ายชําระหน้ี

ไม่มีแผนการจ่ายชําระหน้ี 1. ดําเนินการตามแผนการจ่ายชําระหน้ีตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด

๒. ตรวจสอบเจ้าหน้ีท่ีค้างชําระ จากรายงาน
เจ้าหน้ีคงเหลือประจําเดือน

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวพิศมัย

เอมโอช
กลุ่มงานการเงิน

2. การบันทึก
บัญชีลูกหน้ี

ค่ารักษาพยาบาล

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีลูกหน้ี
ค่ารักษาพยาบาล ครบถ้วน 

ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

๑. พบข้อผิดพลาดจากเอกสาร
ข้ันต้นก่อนลงบัญชี เช่น สิทธิผู้ป่วย

๒. การจัดส่งเอกสารล่าช้าไม่ตรง
กําหนดเวลา ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลง

๓. ไม่มีรายงานอายุลูกหน้ีและไม่มี
การสอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูลระหว่างกลุ่มงานประกันกับ

กลุ่มงานบัญชี

การบันทึกบัญชีลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล
ล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มี

รายงานอายุลูกหน้ี และไม่มีการสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูลระหว่างกัน

1. มีการจัดส่งเอกสารจากกลุ่มงานประกันตาม
งวดเวลา

๒. มีการตรวจสอบเอกสารก่อนลงบัญชี
เพ่ือลดข้อผิดพลาด
๓. กลุ่มงานประกันจัดทําทะเบียนคุมลูกหน้ี

รายตัว

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางชลฤดี  

ศรประสิทธ์ิ 
กลุ่มงานบัญชี



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ด้านการทุจริต

การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย

และระเบียบวินัย
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

1. เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึก
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบวินัย 

ผลประโยชน์
2. ปลุก ปลูกจิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริตในเชิงป้องกัน

มีการกระทําของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เข้าข่ายเป็นเร่ืองผลประโยชน์

ทับซ้อนและการทุจริต
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม

๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับ
องค์กร เก่ียวกับมาตรการป้องกันการทุจริต

ด้านการปฏิบัติงานท่ีเคยเกิดหรืออาจเกิด 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวสุตาภัทร

แสงวิสุทธ์ิ
งานนิติการ

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

ด้านการดําเนินงาน

กลุ่มภารกิจด้านทุติและตติยภูมิ (12)

1.การให้บริการการ
รักษา/ฟ้ืนฟูทางกาย

อุปกรณ์ 
(กายอุปกรณ์เทียม)

ผู้มารับบริการใช้งานกาย
อุปกรณ์เทียมได้ถูกต้อง

เหมาะสม และไม่มีอาการ
แทรกซ้อน

1. ผู้ป่วยขาดความเข้าใจในการใช้
งานกายอุปกรณ์เทียม และส่งผล

ให้เกิดแผลกดทับหรือเจ็บจากการ
ใช้งาน
2. ผู้ป่วยได้รับกายอุปกรณ์เทียม

ท่ีไม่เหมาะสมและเกิดอาการ
แทรกซ้อน

ผู้ป่วยใช้งานกายอุปกรณ์เทียมได้
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและเกิดอาการ

แทรกซ้อน

1. สอนและฝึกการใช้งานกายอุปกรณ์เทียม
ให้กับผู้รับบริการทุกราย

2. จัดทําใบนัดติดตามประเมินผลหลัง
การใช้งานกายอุปกรณ์เทียม ๑ เดือน 
ทุกราย

3. ให้คําแนะนําแก่ญาติ/ผู้ดูแล เพ่ือนําไปฝึกใช้
งานต่อท่ีบ้านได้อย่างถูกต้อง
4. เพ่ิมการส่ือสารและสร้างความเข้าใจให้กับ

ผู้มารับบริการ
5. เพ่ิมเอกสารคู่มือการปฏิบัติตัว เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเมื่อกลับบ้าน ให้กับผู้มา

รับบริการและญาติ
6. ดําเนินการนัดประเมินหลังการดูแล 
Stump ให้เร็วข้ึนกว่าเดิม ในกรณีผู้มารับ

บริการท่ียังขาดความเข้าใจและไม่มีญาติ/
ผู้ดูแล
7. จัดโครงการแลกเปล่ียนความรู้ในกลุ่ม

ผู้พิการแขนขาด/ขาขาด ในเขตอําเภอเมือง
ตราด เก่ียวกับการเตรียมความพร้อม
ก่อนรับบริการกายอุปกรณ์เทียม

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวจันทร์จิรา  

พรหมสุภา
งานกายอุปกรณ์



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

2. การคัดกรอง
ผู้ป่วยจิตเวชท่ีมี

ปัญหาพฤติกรรม
ก้าวร้าว ไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองได้

เพ่ือควบคุมผลกระทบจากผู้ป่วย
จิตเวชท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าว

1. ผู้ป่วยจิตเวช ก้าวร้าวขณะรับ
บริการ

2. ผู้ป่วยหลบหนี

1. ผู้ป่วยจิตเวชควบคุมตนเองไม่ได้ 
ก้าวร้าวทําร้ายตนเอง/ผู้อ่ืน/ทรัพย์สิน

2. ผู้ป่วยหลบหนี

1. ทบทวนการคัดกรอง การประเมินอาการ
ผู้ป่วยจิตเวช

2. ฟ้ืนฟูความรู้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง
3. พัฒนาระบบการจํากัดพฤติกรรม  

การนําผู้ป่วยส่งห้องฉุกเฉินท่ีรวดเร็วและ
ปลอดภัย

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสุจิตรา วรสิงห์

งานสุขภาพจิต

3. การเช่าเคร่ือง
วิเคราะห์อัตโนมัติ

พร้อมจัดหานํ้ายา

 เพ่ือให้การเช่าเคร่ืองวิเคราะห์
อัตโนมัติพร้อมจัดหานํ้ายาได้

อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบ

ไม่สามารถเช่าเคร่ืองวิเคราะห์
อัตโนมัติพร้อมจัดหานํ้ายาให้ทัน

ปีงบประมาณปัจจุบัน

ไม่สามารถเช่าเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ
พร้อมจัดหานํ้ายาก่อนหมดรอบสัญญา

เน่ืองจากระยะเวลาท่ีจัดทําเกิน
ปีงบประมาณ

1. ทําการจัดซ้ือแบบเจาะจงและทําบันทึก
การเช่าเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหา

นํ้ายาฉบับใหม่ให้ทันปีงบประมาณถัดไป
2. วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาพร้อมหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข

3.ประสานหน่วยงานพัสดุเพ่ือติดตาม 
ความคืบหน้าสัญญา
4. ทบทวนราคาก่อนสัญญาส้ินสุด

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวธารทิพย ์

มุกดาเพชรรัตน์
กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์ฯ

4. การป้องกัน
เอกสารชันสูตร

พลิกศพผิดพลาด
และสูญหาย

๑. เพ่ือทําความเข้าใจให้ตรงกัน
ระหว่างญาติและเจ้าหน้าท่ี

๒. เพ่ือป้องกันความผิดพลาด
เก่ียวกับเอกสารชันสูตรพลิกศพ 
การประสานงานระหว่าง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

๑. ญาติและคนไข้ขาดความเข้าใจ
ในการส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ี

ในการดําเนินเอกสารชันสูตร
พลิกศพ
๒. ตํารวจมีความเข้าใจ

คลาดเคล่ือนและยังทําเอกสาร
ชันสูตรพลิกศพผิดพลาดอยู่

๑. ญาติคนไข้ไม่เข้าใจในข้ันตอนการ
ดําเนินเอกสารชันสูตรพลิกศพ 

ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
๒. มีการส่งเอกสารในเร่ืองของใบคดี

ไม่ครบถ้วนทําให้ต้องส่งกลับไปท่ี สภ.ใหม่
อีกรอบและให้ญาติถือมาทําให้เอกสาร
สูญหาย

๑. เพ่ิมการส่ือสาร สร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้รับบริการ และแสดงแบบข้ันตอนการ

ดําเนินการ
๒. จัดทําใบนัดให้คนไข้ท่ีมาตรวจ OPD และ
ฝากศพ

3. สมุดคุมเอกสารท่ีมาส่งและรับกลับใบคดี

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นายเอกวิทย์ 

 เตรียมกิจสวัสด์ิ
กลุ่มงานนิติเวช



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

5. การจัดซ้ือจัดหา
ยาและเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยาสําหรับใช้ใน
การให้บริการรักษา
ผู้ป่วย

5.1 การจัดซ้ือจัดหายาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาสําหรับใช้ใน
การให้บริการรักษาผู้ป่วย
เพียงพอกับความต้องการใช้

1. ยาและเวชภัณฑ์บางรายการ

คลังเวชภัณฑ์จัดซ้ือจัดหาล่าช้า
หรือไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
2. ผู้ขายตามข้อมูลท่ีหน่วยงานมี

แจ้งสินค้าขาดช่ัวคราวบ่อยคร้ัง

การจัดซ้ือจัดหาไม่เพียงพอกับ

ความต้องการใช้

๑. ใช้ระบบสารสนเทศและข้อมูลการใช้ท่ีเป็น

ปัจจุบันในการวิเคราะห์อัตราการใช้คํานวณ
ปริมาณการส่ังซ้ือและการสํารองคลัง
๒. ทบทวนวิธีปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามแนวทางและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด รวมถึงวางระบบ

เฝ้าระวังและติดตามการดําเนินงาน
๓. ดําเนินการ RDE เพ่ือให้เกิดการใช้ยา
สมเหตุผลจะช่วยลดความต้องการใช้ยาและ

เวชภัณฑ์ได้
๔. สืบค้นข้อมูลผู้ขายในท้องตลาด เพ่ือทํา
ทะเบียนผู้ขายและรายช่ือผู้ขายสํารองกรณีมี

การแจ้งสินค้าขาด
5. เพ่ิมช่องทางการส่ือสารกับแพทย ์
ผ่าน LINE OA

6. เพ่ิมแนวทางการใช้ยา ผ่าน คณะกรรมการ 
PTC 

๓๐ กันยายน ๒๕๖6

นายพิสิษฐ์   แสงอ่อน
กลุ่มงานเภสัชกรรม



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

5.2 การจัดซ้ือจัดหาท่ีโปร่งใส
และถูกต้องตามระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง

1. ยาและเวชภัณฑ์บางรายการ
มีปริมาณการใช้ท้ังปีสูง ควรจัดซ้ือ

ด้วยวิธีสอบหรือประกวดราคา
แต่ยังดําเนินการได้ไม่ครอบคลุม
ทุกรายการ 

2. ยาบางรายการท่ีมีการทําสัญญา
จะซ้ือจะขายไว้แล้วมีการ
ดําเนินการรอบใหม่เพ่ือจัดซ้ือ

ต่อเน่ืองไม่ทัน รวมไปถึงกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องมีการ
เปล่ียนแปลงแนวทางการ

ปฏิบัติงานจําเป็นต้องปรับตามด้วย

ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีมีมูลค่าการใช้สูง
ยังดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ไม่

ครบถ้วน 

๑. ดําเนินการจัดซ้ือร่วมท้ังในระดับจังหวัด 
และระดับเขต 

๒. ส่วนรายการท่ีไม่มีการจัดซ้ือร่วม
โรงพยาบาลตราดนํามาดําเนินการเอง 
๓. ปรับปรุงกระบวนการบริหารสัญญาให้ทัน

เหตุการณ์ และดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบ
ใหม่ให้ทันเพ่ือการจัดซ้ือได้ต่อเน่ืองจากสัญญา
เดิม

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นายพิสิษฐ์  แสงอ่อน

กลุ่มงานเภสัชกรรม



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

6.การเบิกจ่าย/
บริหารคลังเวชภัณฑ์ 

และการเก็บรักษา

การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้
ถูกต้องตรงตามหลักฐาน

มียาและเวชภัณฑ์บางรายการจ่าย
ให้หน่วยเบิกผิด อาจเป็นกรณีผิด

ชนิดหรือปริมาณ และมีบาง
รายการไม่ตรงตามบัญชี 

การเบิกพัสดุกรณีเร่งด่วนให้ผู้ป่วยและ
มีการบันทึกหลักฐานภายหลัง 

ส่งผลให้การบันทึกไม่ครบถ้วน

๑. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
สร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงาน

เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังความ
เส่ียงในงานท่ีอาจพบเพ่ิมเติม และกําหนดเป็น

ตัวช้ีวัดคุณภาพงาน
โดยใช้โปรแกรม
๒. หัวหน้าหน่วยงานสุ่มตรวจทุกเดือน

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นายพิสิษฐ์  แสงอ่อน

กลุ่มงานเภสัชกรรม

7. ระบบความ
ปลอดภัยของ

สถานท่ีเก็บรักษา
เวชภัณฑ์

เพ่ือกําหนดสถานท่ีเก็บรักษา
เวชภัณฑ์ให้ชัดเจนและมีความ

ปลอดภัย

1. พ้ืนท่ีเก็บยาไม่เป็นสัดส่วน
ชัดเจนมีคนเข้าถึงได้หลายคน 

2. รายการเวชภัณฑ์ท่ีต้องควบคุม
อุณหภูมิในการเก็บรักษามีความ
เส่ียง เน่ืองจากนอกเวลาราชการไม่

มีผู้ตรวจสอบดูแล

ระบบความปลอดภัยของสถานท่ีเก็บรักษา
เวชภัณฑ์ไม่มีผู้ดูแล นอกเวลาราชการ

๑. มีผู้ถือกุญแจและมีการเข้าถึงโดยใช้กุญแจ
หลายช้ัน 

๒. ทบทวนรายการท่ีควบคุมพิเศษและยาท่ีมี
มูลค่าสูงท่ีต้องแยกเก็บในพ้ืนท่ีท่ีสามารถปิด
ล็อคได้ตลอดเวลา

๓. ติดต้ังระบบกล้องวงจรบิด
4. มีระบบเตือนอุณหภูมิตู้เย็น
5. กําหนดระบบการเข้าออกของเจ้าหน้าท่ี

6. รายการยาท่ีพ้ืนท่ีจัดเก็บไม่เพียงพอไม่เป็น
สัดส่วน ให้จัดทําระบบป้ายเพ่ือระบบสถานะ
ของเวชภัณฑ์

7. นําระบบ Internet เข้ามาช่วยในการ
ติดตามการควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์
นอกเวลาราชการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นายพิสิษฐ์  แสงอ่อน

กลุ่มงานเภสัชกรรม



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

8. กระบวนการ
ก่อนจัดซ้ือจัดจ้าง

ประจํา
ปีงบประมาณ
ภายในกลุ่มงาน

โภชนศาสตร์

กระบวนการก่อนจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณภายใน

กลุ่มงานเป็นไปตามกําหนดเวลา

กระบวนการก่อนจัดซ้ือจัดจ้าง
ภายในกลุ่มงานไม่เป็นไปตาม

กําหนดเวลาท่ีกําหนด

จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองอุปโภค/บริโภค   
ไม่ทันเวลาและเพียงพอต่อการใช้งาน

1. กําหนดผู้รับผิดชอบ
2. กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน

3. ติดตามผลการดําเนินงานในทุกข้ันตอน

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสปันงา  จารึกกลาง

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

9. ผู้ป่วยแพ้สารทึบ
รังสีในการตรวจ

เอกซเรย์พิเศษ

เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียง
จากอันตรายของการแพ้สาร

ทึบรังสี

กรณีทวนสอบแล้วยังมีอุบัติการณ์
แพ้ ยังขาดแนวทางท่ีชัดเจนกรณี

เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือต้องใช้
อุปกรณ์บนรถ Emergency

ผู้ป่วยแพ้สารทึบรังสี 1. ซักประวัติการแพ้ยาและแพ้อาหารทะเล  
ก่อนทําการฉีดสารทึบรังสีทุกราย

2. ในผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงท่ีจะแพ้สารทึบรังสี  
ให้มีการ pre medication
3. มีเจ้าหน้าท่ีสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

4. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นายปรีชา  ฟักทอง

กลุ่มงานรังสีฯ



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

10. การบริการ
สังคมสงเคราะห์ 

ทางการแพทย ์
กลุ่มผู้ท่ีไม่มี
หลักประกันสุขภาพ 

และ มีปัญหาในการ
ชําระค่ารักษา

เพ่ือให้การเรียกเก็บค่า
รักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทุก

สิทธิ

มีผู้ป่วยท่ีไม่มีสิทธิ
การรักษาพยาบาลเข้ารับบริการ 

เช่น อุบัติเหตุจราจร ไม่ม ีพ.ร.บ. ,
ผู้ป่วยต่างชาติท่ีเกิดอุบัติเหตุ/
โรคเร้ือรัง และคนต่างด้าวไม่มีบัตร

เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ครบทุกราย/
บางรายเก็บเงินได้ไม่ครบ

1. เรียกเก็บเงินมัดจําก่อนรักษาพยาบาล
2. ติดต่อญาติให้ชําระระหว่างนอน 

โรงพยาบาล
3. กรณีไม่ม ีพ.ร.บ. ให้เบิก คปภ.
4.ระบุการค้างชําระค่ารักษาพยาบาลไว้หน้า 

Chart

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางจิรัฐฏ์ สิทธิแพทย์

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
กลุ่มงานประกัน

11. การให้บริการ
ตรวจการได้ยิน

ตรวจหาพยาธิสภาพของระบบ
การได้ยินโดยวิธีปกติและพิเศษ 

เพ่ือนําไปสู่การบริการให้การ
ฟ้ืนฟูการได้ยิน

การเกิดอุบัติเหตุ ขณะเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วยเข้าไปในห้องตรวจ 

อุบัติเหตุจากการใช้เคร่ืองมือตรวจ/
การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเข้าไปในห้องตรวจ

1. ปฏิบัติงานตาม WI ของงานการตรวจการ
ได้ยิน มีการเฝ้าระวัง ผู้ป่วยให้อยู่ในสายตา

ตลอดเวลา
2. มีแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าห้อง
ตรวจการได้ยิน

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวขวัญใจ กําเนิด

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มภารกิจปฐมภูมิ (3)

1. งานศูนย์ดูแล
ต่อเน่ืองท่ีบ้าน

- เป็นธนาคาร
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
จําเป็นสําหรับการ

ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท่ี
บ้าน

 ทําหน้าท่ีจัดหาอุปกรณ์ท่ีจําเป็น
สําหรับการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท่ี

บ้าน
- รับประสานจากตึกจัดหา
อุปกรณ์ท่ีผู้ป่วยต้องใช้

 - ประสานศูนย์เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
ผู้ป่วย

- ประสานผู้ป่วยและญาติเพ่ือรับ
อุปกรณ์พร้อมสอนการดูแลและ
ใช้งานอุปกรณ์เคร่ืองมือ

ไม่สามารถติดต่อญาติผู้ป่วยท่ีมารับ
บริการได้ 

การประสานงานผิดพลาด 
- ผิดพลาดเร่ืองหอผู้ป่วยแจ้งท่ีอยู่ไม่ตรง

กับผู้ป่วยไปอยู่จริง ทําให้ประสานเขตพ้ืนท่ี
ยืมอุปกรณ์เคร่ืองมือผิดสถานท่ี

ติดต่อผู้ป่วย เพ่ือยืนยันสถานท่ีพักของผู้ป่วย
เมื่อออกจากโรงพยาบาล และประสาน 

รพ.สต. ในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือยืมอุปกรณ์ให้ผู้ป่วย

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวเพ็ญศรี 

 เข้งนุเคราะห์ 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

2. การรายงาน
ผลการตรวจสุขภาพ

ประจําปี ของ
บุคลากร
โรงพยาบาลตราด

ทางระบบ Internet

การรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจําปี ของบุคลากร

โรงพยาบาลตราดทางระบบ 
Internet เป็นไปตามท่ีกําหนด

1. บุคลากรติดภารกิจและไม่แจ้ง
เปล่ียนวันนัดหมาย

2. บุคลากรไม่ตระหนัก/ไม่เห็น
ความสําคัญของการตรวจสุขภาพ
ประจําปี

3. ไม่มีมาตรการหรือบทลงโทษท่ี
ชัดเจน

บุคลากร รพ.ตราดไม่เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจําปีตามวันเวลาท่ีนัดหมาย

1. แจ้งเวียนหนังสือในระบบ 5 ส.
2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ทุก

หน่วยงานรับทราบ
3. แจกเอกสารแจ้งรายละเอียดการตรวจ
สุขภาพก่อนวันเข้ารับการตรวจทุกหน่วยงาน

4. ติดตามผู้ท่ีไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพตาม
วันเวลาท่ีกําหนด ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
5. รายงานหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานของ

ผู้ท่ีไม่เข้ารับการตรวจให้รับทราบและ
ติดตามมาตรวจสุขภาพตามเวลาท่ีกําหนด
6. ให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพให้ตรง

ตามวันเวลาท่ีนัดหมาย

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
พญ.สตรีรัตน์ แก้วเยื้อง

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

3. การให้บริการ
การรักษาคลินิก

แพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย
ไม่เกิดอาการแทรกซ้อน 

และมีความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการ

 เกิดอุบัติการณ์ถึงผู้รับบริการ
แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือ

ต้องรักษาตัวให้นานข้ึน

1. เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้มารับบริการ
เช่น กระดูกแตกหักเขียวชํ้าพุพองจาก

ความร้อน
2. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจท่ีไม่ได้รับการทํา
หัตถการเน่ืองจากมีอาการตรงกับข้อห้าม

ในการทําหัตถการเช่น ผ่ืนคัน,มีแผลเปิด,
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

1. คัดกรองผู้มารับบริการโดยแพทย์แผนไทย

ก่อนทําหัตถการ
2. เฝ้าระวังไม่ให้เกิดอุบัติการณ์
3. ทบทวนความรู้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอย่าง

สม่ําเสมอ
4. งดทําหัตถการในผู้ท่ีมีข้อห้ามในการทํา
หัตถการและแจ้งผู้รับบริการท่ีอาการตรงกับ

ข้อห้าม
5. อธิบายผลกระทบจากการทําหัตถการ กรณี
ผู้รับบริการไม่พร้อมทําหัตถการ

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวขวัญใจ  กําเนิดดี

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการฯ (5)

1. การติดต้ัง
โปรแกรม

ป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์
และโปรแกรมอันไม่

พึงประสงค์

เพ่ือป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยต่อระบบ HIS

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เส่ียงถูกโจมตีด้วยไวรัส
คอมพิวเตอร์

และโปรแกรมไม่พึงประสงค์

๑. ถูกโจมตีระบบด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์

๒. ข้อจํากัดของการติดต้ังโปรแกรม
ป้องกันไวรัสทําให้บางโปรแกรมไม่สามารถ
ใช้งานได้ 

1. ปรับเปล่ียนระบบปฏิบัติการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์

2. มีการติดต้ัง Anti-Virus ระดับองค์กร 
โดยจะสแกนไวรัสของคอมพิวเตอร์ท้ัง
โรงพยาบาล

3.ปรับปรุงระบบ Internet 

30 กันยายน 2566
นายบุญเย็น  หนูเล็ก

ศูนย์เทคโนโลยีฯ

2. การจัดต้ังศูนย์
จัดเก็บรายได้

เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

กองทุนต่าง ๆ มีเง่ือนไขในการ
เรียกเก็บแตกต่างกัน และ

เปล่ียนแปลง การควบคุม กํากับ
และติดตามในแต่ละรายละเอียดได้
ไม่ครบถ้วน

๑. ระเบียบมีการปรับ/เปล่ียน เพ่ิมเติม
ทุกปี                          

๒. ความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเรียก
เก็บแต่ละกองทุน                 
๓. ขาดเทคโนโลยีช่วยในการเรียกเก็บให้

ครบถ้วน ในบางเร่ือง         
๔. อัตรากําลังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีใหม่
ขาดทักษะ ความรู้ในงานใหม่ ๆ

๑.จัดทํา Flow chart ทุกงานและควบคุม 
กํากับ ติดตามงานตาม Flow                 ๒. 

ผู้รับผิดชอบงานรายงานผลการดําเนินงานการ
เรียกเก็บทุกสิทธิเป็นประจําทุกเดือน          
๓.ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับผลงาน

ตามเง่ือนไขแต่ละกองทุน

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวนิตยา  ร่ืนจิตต์ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

3. chart 
ท่ีจําหน่ายไม่ส่งคืน 

ภายใน ๗ วัน
หลังจากผู้ป่วย
จําหน่าย

chart ท่ีจําหน่ายไม่ส่งคืน 
ภายในเวลากําหนด

1. ทะเบียนรายช่ือผู้ป่วยท่ีติดตาม
ไม่ถึงเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/

หัวหน้าตึก
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบประจํา
หอผู้ป่วยไม่จัดการส่ง chart คืน

ตามท่ีร้องขอ
3. แพทย์ไม่สรุปchart ตามเวลาท่ี
กําหนด

1. กระบวนการส่งคืน Chart 
ผู้ป่วยในล่าช้าและไม่ทันตามกําหนดเวลา

2. ให้รหัสโรคไม่ทันตามเวลาท่ีกําหนด
3. ต้ังเบิกไม่ทันกําหนด
4. สรุป Chart ล่าช้า

1. จัดทําทะเบียนรายช่ือผู้ป่วย
ท่ีจําหน่าย ๗ วันแล้วยังไม่ส่งคืน

ให้กับหอผู้ป่วย
2. มีการติดตาม chart ท่ีจําหน่ายแล้ว 
ยังไม่ส่งคืนเกิน ๑๐ วัน

3. ตรวจสอบ, ติดตาม กับแพทย์เจ้าของไข้
โดยตรง
4. วางแผน การจัดทํา IPD Online 

30 กันยายน 2566
นางสาวศิรินทรา  ยาวิชัย

หัวหน้างานเวชระเบียน

4. ข้อมูลพ้ืนฐาน
ผู้มารับบริการ

ไม่ถูกต้องสมบูรณ์
และไม่เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลพ้ืนฐานผู้มารับบริการ
ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

1. บางคร้ังเคร่ืองไม่อ่านบัตร
ประชาชน

2. เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ
3. ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่มีหลักฐานมา
แสดง ทําให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์

1. เคร่ืองไม่อ่านบัตรประชาชน Smart 
health ID

2. ผู้มารับบริการไม่มีหลักฐานบุคคลมา
แสดง
3. ขาดการตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์

4. เจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอกับผู้มารับบริการ 
(เวรบ่าย-ดึก)

1. กําหนดมาตรฐานการให้บริการต้องใช้ 
Smart health ID

2. ไม่แสดงหลักฐานไม่ให้ใช้สิทธ์ิ
3. ใช้บัตรท่ีออกโดยหน่วยงานราชการและมี
รูปหน้าทดแทน

4. ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ให้
ประชาชนทรับทราบ

30 กันยายน 2566
นางพวงพิกุล

พรประสิทธ์ิ                   
กลุ่มงานสารสนเทศทาง

การแพทย์



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

5. การออกเลข 
Admittion 

Number (AN)

การออกเลข 
Admittion Number (AN) 

ถูกต้องตรงกับสิทธิการรักษา
และผู้รับบริการ

๑. ออกสิทธิการรักษาผิด
๒. Admit ผิดคน ผิด ward ท่ีเข้า

รับการรักษา

๑. เอกสารประกอบการ Admit 
ผิดคน

๒. ออกสิทธิการรักษาผิด
๓. กรณีผู้ป่วย OPD ผู้ป่วย Admit 
โดยไม่ผ่านศูนยA์dmit

๔. Admit ผิดคน

๑. ตรวจสอบสิทธ์ิและพิจารณาสิทธ์ิให้ถูกต้อง
ทุกคร้ังก่อน Admit ให้ตรงกับเอกสาร

๒. พยาบาลตรวจสอบเอกสารการ Admit ให้
ถูกต้อง

30 กันยายน 2566 
นางสาวศศิญดา  

สงวนญาติ                                                                                                                                                                
งานศูนย์รับผู้ป่วยใน

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล (7)

1. การป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือ

- เจ้าหน้าท่ีติดเช้ือ 

Covid-19 

จากการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปลอดภัย
จากการปฏิบัติงาน

 ไม่ติดเช้ือ Covid-19 

๑. เจ้าหน้าท่ีติดเช้ือ
๒. มีการแพร่กระจายเช้ือแก่

เจ้าหน้าท่ีผู้ป่วย ส่ิงแวดล้อม

๑. เจ้าหน้าท่ีติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือ
แก่เจ้าหน้าท่ี, ผู้ป่วย และส่ิงแวดล้อม

2. การใส่/ถอด PPE ไม่ถูกวิธี

๑. สอนการใส่/ถอด PPEก่อนการลงปฏิบัติ 
โดย ICN

๒. รูปวิธีการใส่/ถอด  PPE 
๓. ม ีBuddy ในการ
ใส่/ถอด PPE 

30 กันยายน 2566 
นางกษมา ตรีวงษ์

งานป้องกันและควบคุม
การติดเช้ือในโรงพยาบาล

2. การเล่ือนการ
ฟอกเลือดเน่ืองจาก

ความไม่พร้อมของ
เคร่ืองไตเทียมหรือ
ระบบนํ้าบริสุทธ์ิ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือด
ตามเวลา

 -เคร่ืองไตเทียม
/ระบบนํ้าไม่พร้อมใช้งาน

ระบบนํ้า/เคร่ืองไตเทียมมีปัญหา
ไม่พร้อมใช้งาน ทําให้ต้องเล่ือนเวลาฟอก

เลือด

1.แผนพัฒนาบุคลากรเร่ือง
การใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองไตเทียม

2.แผนพัฒนาบุคลากรเร่ืองการใช้
และบํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ
3.ระบบการตรวจเคร่ืองไตเทียม

ประจําวัน
4.ระบบการตรวจระบบผลิต
นํ้าบริสุทธ์ิประจําวัน

30 กันยายน 2566 
นางวัลยา ทองซิว

งานไตเทียม



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

3. การดูแลรักษาใน
ห้องผ่าตัด

- การเล่ือนผ่าตัด
จากความไม่พร้อม
ของเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ผ่าตัด
 

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัด
ตรงตามนัด โดยมีเคร่ืองมือ

พร้อมใช้

มีการยกเลิกหรือเล่ือนผ่าตัด เคร่ืองมือผ่าตัดไม่พร้อมทําให้
มีการยกเลิกหรือเล่ือนผ่าตัด

1. แผนพัฒนาบุคลากรเร่ืองการใช้และ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือผ่าตัด

2. ระบบการตรวจความพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ผ่าตัด
3. ระบบการจัดซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ทดแทน

ของท่ีชํารุด

30 กันยายน 2566 
นางอัญชลี  เกษี

งานห้องผ่าตัด

4. การดูแลผู้ป่วย
ด้านวิสัญญี

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีมารับการ
ระงับความรู้สึกได้รับการ

ประเมินและเตรียมความพร้อม
ครบถ้วน
2.ไม่เกิดการงด/เล่ือนผ่าตัด

เน่ืองจากสภาพผู้ป่วยไม่พร้อม

มีการงด/เล่ือนผ่าตัดผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการประเมินและเตรียมความ
พร้อมก่อนรับบริการวิสัญญี

ไม่ครบถ้วน

1. แนวทางการประเมินผู้ป่วยก่อนการระงับ

ความรู้สึก (Guideline PCT-SUR-022)

2. ประสานกับจนท.ward และOPD ในการ

เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดปัญหาหน้างาน
3. ประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วย OPD 
case

  30 กันยายน 2566 
นางสาวสินีมาศ  วิรัญโท

  งานวิสัญญี 

5. การทําให้
ปราศจากเช้ือและ

พร้อมใช้

1. เพ่ือให้ set เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์การแพทย์ในหีบห่อ

ครบถ้วน
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการทํา
หัตถการท่ีรวดเร็วปลอดภัย

1. ผู้ป่วยไม่ได้รับการทําหัตถการ
2. ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า

set เคร่ืองมือ อุปกรณ์การแพทย์ในหีบห่อ
ไม่ครบ

1. คู่มือการเตรียม set และถ่ายรูปตัวอย่าง
2. แบบ Check list ประจํา set เคร่ืองมือท่ี 

invasive
3. สอนและทบทวนการจัด set ด้วยการทํา 
OJT และประชุมประจําเดือน

  30 กันยายน 2566 
นางราตรี  วงษ์ทอง

หน่วยจ่ายกลาง

6. การป้องกัน
ผู้ป่วยหลบหนี

1. เพ่ือประเมินกลุ่มเส่ียงต่อการ
หลบหนี

2. เพ่ือป้องกันการหลบหนีออก
จากโรงพยาบาล

ยังมีผู้ป่วยหลบหนีออกจาก
โรงพยาบาล

1. มีผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
2. มีผู้ป่วยกลุ่มโรคท่ีมีความเส่ียงจํานวน

มากข้ึน เช่น จิตเวช ติดสารเสพติด เมา
สุรา ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา บุคคลเร่ร่อน 
และไม่มีสิทธิการรักษา 

เพ่ิมแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการผู้ป่วย

หลบหนี ในGuideline-PSY-013 

โดยเพ่ิมการประเมินกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้ม 

และความเส่ียงในการหลบหนีเพ่ิม เช่น ผู้ป่วย
ท่ีไม่ต้องการนอน โรงพยาบาลแต่แรก กลุ่ม
ผู้ป่วยท่ีเคยใช้สารเสพติด

  30 กันยายน 2566 
นางสาวกัณหา โภคสมบัติ

งานผู้ป่วยใน



โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค์/

กิจกรรม
ข้ันตอนหลักและวัตถุประสงค์ ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่ ปัจจัยความเส่ียง การจัดการความเส่ียง

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

7. การดูแลรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน

1. เพ่ือให้พยาบาล Triage ได้
ถูกต้อง

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาตามความเร่งด่วนได้อย่าง
ปลอดภัย

Under Triage
Over Triage

1. ผู้ป่วยอาการทรุดลง
2. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาล่าช้า

1. ติดตามการ Triage ราย Case
2. ประชุมประจําเดือน

3. ทบทวน Case Under Triage 
ระดับ E – Up ทุกราย

  30 กันยายน 2566 
นางปราณีต  อนันต์

กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ (3)

1. การซ่อมท่ัวไป 
(ครุภัณฑ์/ส่ิงปลูก

สร้าง งานประปา 
งานไฟฟ้า)

เพ่ือให้งานซ่อมท่ัวไป (ครุภัณฑ์/
ส่ิงปลูกสร้าง งานประปา 

งานไฟฟ้า)  รวดเร็ว ทันเวลา

๑. การจัดซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการซ่อม
ล่าช้า 

๒. งานซ่อมล่าช้า ทําให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้รับบริการ เช่น 
ลิฟท์โดยสารประจําอาคาร

๑. ไม่มีวัสดุสํารองคลังเพ่ือใช้ในการซ่อม
๒. ความเสียหาย/ชํารุดเกินขีด

ความสามารถของช่างภายในโรงพยาบาล

1. มีการสํารวจวัสดุสํารองคลังเพ่ือใช้ในการ
ซ่อมประจําเดือน บางรายการท่ีมีการใช้เป็น

การประจํา
๒. มีการประเมินความเสียหาย/ชํารุดและส่ง
ช่างท่ีมีความเช่ียวชาญในการซ่อมดําเนินการ

ให้
3. จัดลําดับความฉุกเฉิน
4. ทําระบบแสดงสถานะของการซ่อม Online 

เพ่ือติดตามการซ่อม 

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางจันทนา  รูปสมวงษ์

กลุ่มงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานฯ

2. การจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับพัสดุตรง
ตามความต้องการ ถูกต้อง

ครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด

1. ด้านลูกค้าและผู้รับบริการ
   อาจเกิดข้อผิดพลาดด้านเอกสาร

จัดซ้ือจัดจ้างเล็กน้อย 
แต่ยอมรับได้ 

2. ด้านกระบวนการภายใน
    มีการปรับเปล่ียนเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานทําให้ขาดความรู้ 

ความชํานาญ 

ผู้รับบริการไม่มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการและระบบงานด้านพัสดุ

เจ้าหน้าท่ีพัสดุขาดความชํานาญ และ
ประสบการณ์

เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทําแนวปฏิบัติ/คู่มือ
ปฏิบัติงานและแจ้งเวียนผู้รับบริการ

เพ่ือทราบ

๓๐ กันยายน ๒๕๖6
นางสาวมาริษา 

บุรุษนารีรัตน์
กลุ่มงานพัสดุ





รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลตราด



คํานํา
ตามแผนแม่บทด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง

สาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กําหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแม่บทบูรณาการการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนแม่บทท่ีเ ก่ียวข้อง
ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับโรงพยาบาลตราดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการติดตามและควบคุม
บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร
และประโยชน์ส่วนรวม

โรงพยาบาลตราด



สารบัญ
บทท่ี หน้า

คํานํา

สารบัญ
๑ บทนํา

๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑

๑.๒ วัตถุประสงค์ ๑
๒ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด ๒ - 7



บทที่ ๑
บทนํา

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตเก่ียวกับการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่งผลกระทบต่อองค์กรและประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักของหน่วยงาน
ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น จึงได้ดําเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแผนบริหาร
จัดการภายในองค์กร และแนวปฏิบัติเชิงป้องกันต่อไป

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้
โดยชอบตามกฎหมายและให้ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรม
โปร่งใสและตรวจสอบได้

2.2 เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังวิธีคิดในการต่อต้านการทุจริต
ในเชิงป้องกัน

๒.3 เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.๓ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๒.๔ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู ้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชาชน

๑



บทที่ ๒
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด

ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 9 ข้ันตอน ดังนี้
1. ข้ันตอนที่ 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor)

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจิรต ประเภทความเส่ียงการทุจริต
Know Factor Unknown Factor

1 การใช้รถราชการ √
2 การเบิกค่าตอบแทน √
3 การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม

และสัมมนา
√

4 การจัดหาพัสดุ √

2. ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจิรต เขียว เหลือง ส้ม แดง

1 การใช้รถราชการ √
2 การเบิกค่าตอบแทน √
3 การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม

และสัมมนา
√

4 การจัดหาพัสดุ √
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3. ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix)

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ หรือ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level
matrix)

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจิรต ระดับความจําเป็น
ของการเฝ้าระวัง

3 2 1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ

3 2 1

ค่าความเส่ียง
รวม

จําเป็น x รุนแรง
1 การใช้รถราชการ 1 1 1
2 การเบิกค่าตอบแทน 2 2 4
3 การจัดทําโครงการฝึกอบรม

ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา

1 2 2

4 การจัดหาพัสดุ 2 2 4

4. ข้ันตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control matrix Assessment)
นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมการทุจริต

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการเมินการควบคุมความเส่ียง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต
ค่าความเส่ียง

ระดับต่ํา
ค่าความเส่ียง

ระดับปานกลาง
ค่าความเส่ียง

ระดับสูง
การใช้รถราชการ ดี ต่ํา ค่อนข้างต่ํา ปานกลาง
การเบิกค่าตอบแทน พอใช้ ต่ํา ปานกลาง ค่อนข้างสูง
การจัดทําโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา

พอใช้ ปานกลาง ปานกลาง ค่อนข้างสูง

การจัดหาพัสดุ ดี ต่ํา ค่อนข้างต่ํา ปานกลาง
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5. ข้ันตอนที่ 5 แผนบริหารความเส่ียง

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต
(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

๑ การใช้รถราชการ ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ราชการที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการใช้รถราชการ
4. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน

2 การเบิกค่าตอบแทน ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ราชการทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน
4. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน

3 การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา

๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ราชการที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการจัดทําโครงการฯ
4. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน

4 การจัดหาพัสดุ ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ราชการที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ
4. กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
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6. ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวัง

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส
/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะความเส่ียง
เขียว เหลือง แดง

1 ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ราชการที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการใช้รถราชการ และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงาน

การใช้รถราชการ √

2 ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ราชการที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน และ
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน

การเบิกค่าตอบแทน √

3 ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ราชการที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการจัดทําโครงการฯ และ
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน

การจัดทําโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา

√

4 ๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ราชการที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
๓. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ และกําหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงาน

การจัดหาพัสดุ √
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7. ข้ันตอนที่ 7 จัดทําระบบบริหารความเส่ียง

ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง
7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม

ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีแดง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม

- -

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม

- -

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต

(สถานะสีเขียว)
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม

การใช้รถราชการ จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการใช้รถราชการ และ
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน

การเบิกค่าตอบแทน จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน และ
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน

การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา

จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตด้านการจัดทําโครงการฯ และ
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน

การจัดหาพัสดุ จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจ ริตด้านการจัดหาพัสดุ และ
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
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8. ข้ันตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว เหลือง แดง

1 การใช้รถราชการ
2 การเบิกค่าตอบแทน
3 การจัดทําโครงการฝึกอบรม

ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
4 การจัดหาพัสดุ

9. ข้ันตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2566
หน่วยงานท่ีประเมิน : โรงพยาบาลตราด
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง : แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง 1. การใช้รถราชการ

2. การเบิกค่าตอบแทน
3. การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
4. การจัดหาพัสดุ

สถานะของการดําเนินการจัดการความเส่ียง
 ยังไม่ได้ดําเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)

ผลการดําเนินงาน
1. จัดทําแนวทางปฏิบัติ/ประกาศ ระดับองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตด้านการใช้รถราชการ
และกําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีระบบการตรวสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
2. จัดทําจุลสารวินัยและกฎหมายประจําเดือน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
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