แผนสงเสริมธรรมาภิบาลของสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเปนมา
กรมธนารักษมีความมุงมั่นที่จะดําเนินงานโดยยึดหลักการตามกรอบและแนวทางบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานใหบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค
และยุทธศาสตรของกรมธนารักษไดอยา งมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหสอดคลองกับการดํา เนิน งานดัง กลา ว
กรมธนารักษจึงจําเปนตองมีการพัฒนากระบวนงานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
โดยคํานึงถึงการยกระดับการปฏิบัติงานใหมีความเทียบเทามาตรฐานสากล และคํานึงถึงความโปรงใส ความเปนธรรม
ความเสมอภาคในการใหบริการประชาชน เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและเพื่อใหเกิด ประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยรวม โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การปรับปรุงการใหบริการในทุกภารกิจ
เพื่อใหประชาชนเขาถึง เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับการใชชีวิตในยุคปจจุบัน รวมทั้งใหสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชน เกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
เพื่อใหการบริหารราชการของสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหารสอดคลองกับนโยบายการกํา กับดูแล
องคการที่ดีของกรมธนารักษและแผนการสงเสริมธรรมาภิบาลของกรมธนารักษดังกลาว สํานักงานธนารักษพื้นที่
มุกดาหารจึงจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ งาน รวมทั้งเปนคานิยมรวม
สําหรับองคกรและบุคลากรของสานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร ที่ทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับ
กฎและขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง นอกจากนี้ไดนําความเสี่ยงที่มีอยูมาเปนขอมูลในการกําหนดแผนการสงเสริ ม
ธรรมาภิบาลของสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศนกรมธนารักษ
“บริหารทรัพยสินของแผนดินอยางมืออาชีพ ดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน”
พันธกิจกรมธนารักษ
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยใหไดมาตรฐานสากล
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณใหเพียงพอตอความตองการใชในระบบเศรษฐกิจ
4. จัดแสดง เผยแพร และดูแลรักษาทรัพยสินมีคาของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรกรมธนารักษ
1. การบริหารทรัพยสินของประเทศเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2. การบริหารทรัพยสินเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคกรมธนารักษ
1. ใชประโยชนที่ราชพัสดุอยางเหมาะสมตามศักยภาพ และเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. สนับสนุนใหสังคม ชุมชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอมที่ดี
3. มีศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ
4. มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิต และบริหารจัดการเหรียญกษาปณ
5. อนุรักษและเผยแพรทรัพยสินมีคาของแผนดินเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
6. เพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคการ
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เปาประสงคสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
ปกครอง ดูแล บํา รุง รักษา บริหารจัด การ ใช และจัด หาประโยชนที่ราชพัสดุ และประเมิน ราคา
อสังหาริมทรัพยในเขตจังหวัดมุกดาหารดวยการดําเนินงานอยางเปนระบบที่ทันสมัยมีป ระสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ในการจัดทํา Strategy Map สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหารไดกําหนด “การสงเสริมธรรมาภิบาล”
ไวในมิตดิ านการพัฒนาองคการดวย เนื่องจากการพัฒนาองคการเปนฐานที่นําไปสูประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ คุณภาพการใหบริการและประสิทธิผล ดังภาพ
การเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และเปาประสงคของสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร

แนวทางการสงเสริมธรรมาภิบาล
สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหารไดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อจัด ทํา แผนการสงเสริมธรรมาภิบาล
ของสํานักงานฯ มีขั้นตอนการเลือกกระบวนงานหลักมาจัดทําแผนการสงเสริมธรรมาภิบาล ดังนี้
1. การพิจารณากระบวนงานหลัก
ทําการวิเคราะหกระบวนงานหลักที่จะนํามาวางแผนสงเสริมธรรมาภิบาล โดยพิจ ารณาจาก
กระบวนงานหลักที่กําหนด ซึ่งพบวาเรื่อง “กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10” มีความเสี่ยง ในการบริการจัดการ เนื่องจากผู รับบริการบางสวน
ไมไดติดตามขาวสารการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึกฯ ทําใหไมทราบถึง
เงื่อนไขการจองเหรียญที่ระลึกฯ ระยะเวลาในการเปดรับจองเหรียญที่ระลึกฯ กําหนดการรับเหรียญและสถานที่
รับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ ทํา ใหประสิทธิภาพในการใหบริการลดลง คณะทํางานฯ จึงมีมติคัดเลือก
“กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลที่ 10” ในการนํามาวางแผนสงเสริมธรรมาภิบาล
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2. การจัดลําดับความสําคัญของกระบวนงาน
เนื่องจากสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหารมีภารกิจหลายดา นและแตละดา นเปนภารกิจ ที่มี
ความสําคัญ การคัดเลือกกระบวนงานที่จะดําเนินการสงเสริมธรรมาภิบาล สํา นักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
ไดจัดลําดับตามความสําคัญของ “กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10” โดยคํา นึงถึงผลกระทบของงานที่มีตอคุณ ภาพของงาน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนสําคัญ รวมทั้งไดพิจารณาจากความสอดคลองระหวา งกระบวนงานดา น
สวนบริหารทั่วไป กับวิสัยทัศนของกรมธนารักษ ซึ่งรายละเอียดของแผนธรรมาภิบาลของสํานักงานธนารักษพื้นที่
มุกดาหาร “กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10” มีดังนี้
กระบวนงานการรับของ – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก เหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
แผนการสงเสริมธรรมาภิบาลประจําป พ.ศ. 2562
สวนราชการ : สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
กระบวนงานหลัก : “กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10”
เปาประสงคของการสงเสริมธรรมาภิบาลตามกระบวนงานหลัก :
1. เพื่อใหผูรับบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ
3. เพื่อสรางความเชื่อมั่นการใหบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจผูรับบริการ “กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10”
คาเปาหมาย : ผูรับบริการใน “กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10” มีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวา
รอยละ 90
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โครงการ

ผูรับผิดชอบ

1. กระบวนงานการรับจอง สํานักงานธนารักษ
– จายจองเหรียญกษาปณ พืน้ ที่มุกดาหาร
ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ
“กระบวนงาน
การรับจอง –
จายจองเหรียญ
กษาปณที่ระลึก
และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลที่ 10”

คาเปาหมาย

งบประมาณ

ผูรับบริการ
ไมมีคาใชจา ย
“กระบวนงาน
ในการ
การรับจอง –
ดําเนินการ
จายจองเหรียญ
กษาปณที่ระลึก
และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
รัชกาลที่ 10” มี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการไม
นอยกวารอยละ 90

ผลผลิต
ผูรับบริการมีความรู
ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น
กระบวนการรับจอง
– จายจองเหรียญฯ
และเจาหนาที่สามารถ
ดําเนิน การไดอยา ง
มีประสิทธิภาพ และ
สร า งความเชื่ อ มั่ น
ใหกับผูรับบริการได

ชื่อแผนงาน/โครงการ : กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กรมธนารักษมีนโยบายรับจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 และกรมธนารักษมีนโยบายรับจองตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม – 4 เมษายน 2562
เพื่อใหการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และใหการรับจอง – จายจอง
เหรียญที่ระลึกฯ เปนไปดวยความถูกตอง สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหารจึงจัดทําแผนงานสงเสริมธรรมาภิบาล
ตามกระบวนงาน “การรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูรับบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ
2.3 เพื่อสรางความเชื่อมั่นการใหบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ
3. เปาหมาย
ผูรับบริการใน “กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10” มีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 90
4. พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการในปงบประมาณ 2562
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ผูรับบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
6.2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ แกผูรับบริการ
6.3 สามารถสรางความเชื่อมั่นการใหบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ แกผูรับบริการ
7. การติดตามประเมินผล
7.1 วิธีการประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการรับจอง – จายจองเหรียญที่ระลึกฯ ของสํานักงานธนารักษ
พื้นที่มุกดาหาร
7.2 ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผูรับบริการใน “กระบวนงานการรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10” มีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 90
8. แผนการดําเนินงาน (Work Plan)
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ
การจองเหรียญฯ
2. การรับจองเหรียญฯ
3. การสงมอบและ
จัดเก็บเหรียญฯ
4. ประชาสัมพันธ
การจายเหรียญฯ
5. การจายเหรียญฯ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ธนารักษ
พื้นที่
มุกดาหาร
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การวิเคราะหจุดเสี่ยงของกระบวนงานหลัก
ชื่อกระบวนงาน : การรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ลําดับที่ 1 จําแนกกระบวนงาน
คําอธิบาย : การรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10รายละเอียดตามแผนภาพ 1
ประชาสัมพันธการรับจองเหรียญฯ
การรับจองเหรียญฯ
การสงมอบและจัดเก็บเหรียญฯ
ประชาสัมพันธการจายเหรียญฯ

การจายเหรียญฯ
1. ประชาสัมพันธการรับจองเหรียญฯ
ประชาสัมพันธตามชองทางตางๆ หนาเว็บไซตของสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร ทําหนังสือเวียน
แจงประชาสัมพันธการรับจองเหรียญฯ หนาเพจเฟซบุคของสํานักงานธนารักษ พนื้ ที่มุกดาหาร อีกทั้งทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารดวย
2. การรับจองเหรี ยญฯ
1. ผูรับบริการ กรอกแบบฟอรมใบสั่งจองเหรียญ พรอมแนบบัตรประชาชนตัวจริงมาดวย
2. ทําการเปด Internet Browser โดยพิมพ URL : https://202.12.117.200/reservecointrd/
3. เจาหนาที่ดําเนินการกรอกขอมูลการจองเหรียญผานเว็บไซต โดยการอานขอมูลจากบัตรประชาชน
ผานเครื่องอาน Card Reader หากเครื่องอานบัตรประชาชนไมสามารถอานขอมูลได ขึ้น Error ไมสามารถอานขอมูล
จากบัตรประชาชน ซึ่งเจาหนาที่สามารถทํารายการตอไปได ดวยวิธีการระบุขอมูลแบบ Manual
4. จากนั้น กดปุม “ตรวจสอบสิทธิคงเหลือ/ขั้นตอนถัดไป” เพื่อใหระบุจํานวนเหรียญที่ตองการสั่งจอง
ตามแตละประเภท
5. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว กดปุม “จอง+คํานวณราคา” เพื่อแสดงจํานวนเงินของเหรียญที่ระลึกฯ
ที่ทําการสั่งจอง
6. ตรวจสอบรายละเอียดการรับเหรียญ ใหเลือกชองทางการรับเหรียญตามที่ลูกคาแจงความประสงค
เอาไว
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7. จากนั้น ระบบจะแสดงผลขอมูลจํานวนเงินจองเหรียญที่ระลึกฯ และคาจัดสง (ถามี) ใหที่หนาจอ
และเจาหนาที่กรมธนารักษเลือกประเภทการชําระเงินที่ลูกคาประสงคทํา รายการ โดยรองรับทั้งการชํา ระเงิน
ดวยเงินสด,บัตรเครดิต,บัตรเดบิต และแคชเชียรเช็ค
8. กรณีขอมูลถูกตอง ครบถวนแลว เจาหนาที่กรมธนารักษ กดปุม “ยืนยัน การจอง” เพื่อยืนยัน
รายการจองเหรียญ
9. เมื่อกดปุม “ยืนยันการจอง” แลว ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อใหยืนยันทํารายการอีกครั้ง
10. กดปุม “Confirm” เพื่อยืนยันรายการจองเหรียญ โดยระบบจะแสดงขอมูลสถานการณทํา
รายการใหที่หนาจอ
11. เจาหนาที่กรมธนารักษ กดปุม “พิมพใบเสร็จรับเงิน” เพื่อดําเนินการพิมพใบเสร็จรับเงินคาจอง
เหรียญที่ระลึกฯ ใหลูกคาเพื่อตรวจสอบความถูกตองรายละเอียดขอมูลตางๆ อีกครั้ง
12. เจาหนาที่กรมธนารักษ กดปุม “พิมพใบรับเงินคาจัดสง” เพื่อดําเนินการพิมพใบรับเงินคาจัดสง
(ถามี) ใหลูกคาเพื่อตรวจสอบความถูกตองรายละเอียดขอมูลตางๆ อีกครั้ง
13. เจาหนาที่กรมธนารักษ ลงนามในเอกสารตางๆ พรอมลงตราประทับของหนวยงาน (ถา มี)
และสงมอบเอกสารดังกลาวใหกับลูกคาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานการจองเหรียญและชําระเงินคาจองเหรียญที่ระลึกฯ
และคาจัดสง (ถามี) ตอไป
3. การสงมอบและจัดเก็บเหรียญฯ
1. กรมธนารักษดําเนินการจัดสงเหรียญฯ ผานทางบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
2. เจาหนาที่จากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด นําเหรียญมาสงมอบ
3. กรรมการรับมอบเหรียญดําเนินการตรวจนับใหครบตามจํานวนยอดรับจองที่
4. กรรมการลงชื่อในใบสงมอบ – รับมอบเหรียญ ที่เจาหนาที่ฯ นํามาดวย
5. กรรมการดําเนินการจัดเก็บเหรียญฯ ไวในตูนิรภัยเพื่อเตรียมนําเนินการจายจองตอไป
4. ประชาสัมพันธการจายเหรียญ
ประชาสัมพันธตามชองทางตางๆ หนาเว็บไซตของสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร ทําหนังสือเวียน
แจงประชาสัมพันธการรับจองเหรียญฯ หนาเพจเฟซบุคของสํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร อีกทั้ง ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารดวย
5. การจายเหรียญฯ
1. ผูรับบริการนําใบเสร็จรับเงินคาจองเหรียญ พรอมลงนามในใบเสร็จเพื่อเปนหลักฐานการรับ
เหรียญที่ระลึกฯ
2. เจาหนาที่ทําการเปด Internet Browser โดยพิมพ URL : https://202.12.117.200/reservecointrd/
3. เลือกเมนู “ตรวจสอบขอมูล” ที่มุมขวาดานบนของหนาจอ
4. จากนั้น ระบบจะแสดงหนาจอตรวจสอบขอมูล เพื่อใหเจาหนาที่ระบุขอมูลในการตรวจสอบขอมูล
การจองเหรียญที่ระลึก
5. เจาหนาที่สามารถตรวจสอบขอมูลการจองเหรียญที่ระลึกฯ ไดดวยขอมูล เลขบัต รประชาชน,
หมายเลขใบจอง 10 หลัก,วันที่ทํารายการ
6. เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลว จากนั้น กดปุม “ตรวจสอบ”
7. เมื่อกดปุม “ตรวจสอบ” ระบบจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการตรวจสอบ เมื่อกด
หมายเลขการจอง ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลของใบจองเหรียญดังกลาวใหที่หนาจอ
หากไมมีขอมูลในการจองหรือขอมูลไมถูกตอง ระบบจะแสดง “No data available in table”
แจงผลใหรับทราบบนหนาจอ
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8. เจาหนาที่กดปุม “จายเหรียญ” ไดเลย และกดปุม “ยืนยัน” การรับเหรียญอีกครั้งกรณีรับดวย
ตัวเอง กรณีมอบอํานาจรับแทน จะตองกรอกขอมูลใหครบถวน และกดปุม “จา ยเหรียญ” และจะใหกดปุม
“ยืนยัน” การรับเหรียญอีกครั้ง
9. เมื่อกดปุม “ยืนยัน” ไปแลว จะไมสามารถกดปุม “รับเหรียญกษาปณที่ระลึก/เหรียญที่ระลึก” ได
10. เมื่อทําการคนหาขอมูลการจองอีกครั้งจะปรากฏวันที่ และชื่อผูรับเหรียญ
11. เมื่อเขาสูระบบ “รายงาน” จะปรากฏรายละเอียดของรายงาน
11.1 รายงานทะเบียนการรับเหรียญที่ระลึกฯ ของแตละสาขา (ทั้งหมด)
11.2 รายงานผลการรับเหรียญที่ระลึกฯ ของแตละสาขา (ตามชวงวันที่)
11.3 รายงานสรุปผลการจายจอง (ตามชวงวันที่)
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ลําดับที่ 2 วิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทํางาน
หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานตามลําดับที่ 1 แลว ดําเนินการระบุความเสี่ยงโดยใชหลักธรรมาภิบาล
ตามตารางที่ 2 ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 : การระบุความเสี่ยง การรับจอง – จายจองเหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ความเสี่ยง
ประชาสัมพันธการรับจองเหรียญฯ

การรับจองเหรียญฯ

การสงมอบและจัดเก็บเหรียญฯ

ประชาสัมพันธการจายเหรียญฯ

การจายเหรียญฯ

ผูรับบริการบางสวนไมไดติดตาม
การประชาสัมพันธของกรมธนารักษ
ผูรับบริการไมเขาใจเงื่อนไข
และขั้นตอนการใหบริการ

หลักคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล

หลักการตอบสนอง
หลักการมีสวนรวม
หลักการตอบสนอง
หลักความเสมอภาค
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
เอกสารประกอบการรับจอง – หลักการตอบสนอง
จายจองไมครบถวน
หลักความเสมอภาค
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
เหรียญมีจํานวนมาก พื้นที่จัดเก็บ หลักความรับผิดชอบ
ที่ปลอดภัยมีไมเพียงพอ
หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิผล
ระบบรับจอง – จายจองเปน หลักประสิทธิภาพ
ระบบงานใหม เจาหนาที่ยังไมมี หลักประสิทธิผล
หลักความรับผิดชอบ
ความชํานาญในการใช
การเลือกปฏิบัติ
หลักความเสมอภาค
ผูรับบริการมารับเหรียญลาชา หลักการตอบสนอง
หลักการมีสวนรวม

10
แผนภาพที่ 3 : การวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบ
นําความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแผนภาพที่ 2 มาวิเคราะหความเปนไปไดและความรุนแรงของ
ความเสี่ยง เกรดที่ไดรับคือ C, B, A จากนั้นวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อนํา ไปกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องคกรที่ดีในขั้นตอนตอไป
โอกาสที่
ความเปนไปได จะเกิด
ต่ํา
กลาง
สูง

ระดับความเสี่ยง
ต่ํา กลาง สูง
C
C
B

C
B
A

B
A
A

สูงมาก
A
A
A
ความเสี่ยง
1. ผูรับบริการบางสวนไมไดติดตามการประชาสัมพันธ
ของกรมธนารักษ
2. ผูรับบริการไมเขาใจเงื่อนไขและขั้นตอนการใหบริการ
3. เอกสารประกอบการรับจอง - จายจองไมครบถวน
4. เหรียญมีจํานวนมาก พื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัยมีไมเพียงพอ
5. ระบบรับจอง – จายจองเปนระบบงานใหม เจาหนาที่
ยังไมมีความชํานาญในการใช
6. การเลือกปฏิบัติ
7. ผูรับบริการมารับเหรียญลาชา

แนวทางการปองกัน
1. เผยแพร ประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการผาน
ชองทางตางๆ เพื่อใหครอบคลุม การใหบริการ และ
ชี้แจงเกี่ยวกับเงื่ อนไขการดํา เนิ น การดัง กล า วแก
ผูรับบริการ พรอมทั้งขอความรวมมือจากผูรับบริการ
ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับจอง-จายจองเหรียญ
ที่ระลึกฯ
2. มอบหมายใหมเี จาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบในการตรวจรับ
จัดเก็บเหรียญ และจัดหาพื้นที่ปลอดภัยสําหรับจัดเก็บ
3. กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับอยางเครงครัด
4. จัดบริการตามลําดับกอนหลัง
5. ตรวจสอบ/ทดลองใชระบบกอนปฏิบัติงาน
6. ขอเบอรโทร.ติดตอ เพื่อประสานใหมารับเหรียญ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1. การดําเนินการไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. การใหบริการขาดประสิทธิภาพ
3. ผูรับบริการขาดความเชื่อมั่นในการใหบริการ
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เกรดที่ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดรับ
1. ผูรับบริการบางสวนไมไดติดตาม B - การใหบริการขาดประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธของกรมธนารักษ
2. ผูรับบริการไมเขาใจเงื่อนไขและ B
ขั้นตอนการใหบริการ
3. เอกสารประกอบการรับจอง B
จายจองไมครบถวน
ความเสี่ยง

4. เหรียญมีจํานวนมาก พื้นที่จัดเก็บ
ที่ปลอดภัยมีไมเพียงพอ

B

5. ระบบรับจอง – จา ยจองเป น
ระบบงานใหม เจา หน า ที่ ยั ง ไม มี
ความชํานาญในการใช
6. การเลือกปฏิบัติ

B

C

7. ผูรับบริการมารับเหรียญลาชา

A

แนวทางการสงเสริมธรรมาภิบาล/
นโยบายกํากับดูแลองคกรที่ดี
- เผยแพร ประชาสัมพันธขั้นตอน
การใหบริการผา นชองทางตา งๆ
เพื่อใหครอบคลุม การใหบริการ
และชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไขการ
ดําเนินการดังกลาวแกผูรับบริการ
พร อ มทั้ ง ขอความร ว มมื อ จาก
ผูรับบริการใหปฏิบัติต ามเงื่อนไข
ของการรับจอง-จา ยจองเหรีย ญ
ที่ระลึกฯ
- กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับอยาง
เครงครัด
- การใหบริการขาดประสิทธิภาพ - มอบหมายใหมีเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการตรวจรับ
จัดเก็บเหรียญ และจัดหาพื้นที่
ปลอดภัยสําหรับจัดเก็บ
- การใหบริการขาดประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ/ทดลองใชระบบกอน
- การดําเนินการไมเปน ไปตาม ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่กําหนด
- ผูรับบริการขาดความเชื่อมั่น - จัดบริการตามลําดับกอนหลัง
ในการใหบริการ
- การดําเนินการไมเปนไปตาม - ขอเบอรโทร.ติดตอ เพื่อประสาน
ระยะเวลาที่กําหนด
ใหมารับเหรียญใหแลวเสร็จโดยเร็ว

