
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน: ……………ฝ่ายบริหารงานทั่วไป…………………………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี: ………10 มีนาคม 2564…………………………………………………………………………………….. 
หัวข้อ: …………รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
                             รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
Linkภายนอก………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 

  

 

 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์)                             
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

วันที่.......... 10 มีนาคม 2564............ 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (...นางสาวยุพา รามค า...) 
ต าแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันที่...... 10 มีนาคม 2564..................... 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(..นายนรินทร์ อักษร...) 
ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 

วันที่.. 10 มีนาคม 2564........ 



 
 

                                  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ............................................................................................................................. .................     

ที ่....................................................................   วันที ่.................................................................. ............ 
เรื่อง............................................................................................................................. ................................    
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า  
 
  ตามท่ี โรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการท ารายงานความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่  85 /2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการได้
จัดการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนวันที ่24  เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุ่งคล้า นั้น 
  บัดนี ้คณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
และโปรดอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซดข์องโรงพยาบาลบุ่งคล้า ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัต ิ
 

 
                                         (นายอดิศักดิ์ จรัสเมธาวิทย์) 
                                ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                 ประธานกรรมการ 

 
       ทราบ/อนุมัติ 
 
 

           (นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง  
                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

คณะกรรมการท ารายงานความเสี่ยงฯ โรงพยาบาลบุ่งคล้า  โทร ๐ ๔2 499 106 
102   บก   ๐๐๓๒.๓๐1(๐๘)/พิเศษ  10   มีนาคม   ๒๕64 



 
 
 

วาระการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที ่24  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุ่งคล้า 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
   
 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี 2564  
     
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

- 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุ่งคล้า 

 
ผู้มาประชุม 

1.นายอดิศักดิ์   จรัสเมธาวิทย์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 2.นางวิจิตรา  มีรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
 3.นางจิรนันท์  พันธุ์บุตร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมชุนชน            

      4.นางสาวยุพา  รามค า  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   5.นายจิระชาติ  วงศ์กาฬสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

    
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. 
 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุม ITA เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับแจ้งว่า
มีหัวข้อในการเพ่ิมเข้ามาในการวิเคราะห์วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยครั้งที่ผ่านมามีจ านวน 7 หัวหัวข้อ คือ 
   1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 
     2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
     3. การท างานหลังออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล 
     4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
     5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตัวเองหรือผู้อื่น 
     6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
    7.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
 
ส่วนในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้เพ่ิมจ านวนข้อในการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จ านวน 2 หัวข้อ คือ 
   1.การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติพวกพ้อง (Nepotism) 
   2.การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
ในปีงบประมาร 2564 นี้ คณะกรรมการที่แต่งตั้งมาก่อนหน้านี้ ต้องท าการวิเคราะห์ จ านวน 9 ข้อ ซึ่งข้อ 1-7 
เห็นควรให้ทบทวนว่าไม่การเกิดความเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ในส่วนที่เพ่ิมเข้ามาในปี 2564 นั้น ขอให้คณะกรรมการ
ช่วยกันวิเคราะห์ ว่าองค์กรของเรามีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์ในหลักการเดิม 
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ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่คณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 9 ข้อสรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1  การรับผลประโยชน์ต่างๆ 1 2 2 5 
2  การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 1 5 5 2 
3  การท างานหลังออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือ  

 หลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล 
1 2 2 5 

4  การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ   
 สร้างความน่าเชื่อถือ 

3 1 3 4 

 5 การรูข้้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์
ให้กับตัวเองหรือผู้อื่น 

 2     4     8      1 

 6 การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตน 

 1     4     4      3 

 7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือ 
ประโยชน์ทางการเมือง 

 1     3     3      4 

8 
 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือ
ญาติพวกพ้อง (Nepotism) 
 

 
2 

 
4 

 
8 

 
1 

9 
 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 

 
1 

 
2 

 
2 

 
5 
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และน าค่าความเสียงลงบนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5 (2)     

4 (6) (5),(8)    

3 (7)     

2 (1),(3),(9)     

1   (4)   

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตัวเองหรือ
ผู้อื่น 

ล าดับ 1 (สูงมาก = 8คะแนน) 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติพวก
พ้อง (Nepotism) 

ล าดับ 1 (สูงมาก = 8คะแนน) 

การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา ล าดับ 2 (สูง = 5คะแนน) 
การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์    
ส่วนตน 

ล าดับ 3 (สูง = 4คะแนน) 

การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความ
น่าเชื่อถือ 

ล าดับ 4 (ปานกลาง = 3คะแนน) 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทาง
การเมือง 

ล าดับ 4 (ปานกลาง = 3คะแนน) 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ ล าดับ 5 (น้อย = 2คะแนน) 

การท างานหลังออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือ  
 หลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล 

ล าดับ 5 (น้อย = 2คะแนน) 

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ล าดับ 5 (น้อย = 2คะแนน) 

  
 

 
 
 

ควา
ม

รุนแ
รง

ของ
ผล
กระ
ทบ 
(Im
pac
t) 
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  สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลบุ่งคล้า  
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  

                  - 
 

 
                              - 

       เสี่ยงสูง (High)  
                  - 
 

 
                              - 

 ปานกลาง (Medium)  
ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

-การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
-การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์
ให้กับตัวเองหรือผู้อ่ืน 
-การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 

-การใชต้  าแหนง่หนา้ทีแ่สวงหาผลประโยชนแ์ก่เครอืญาติ
พวกพอ้ง (Nepotism) 

ต่ า  น้อย (Low)  
 
 

ยอมรับความเสี่ยง 

-การรับผลประโยชน์ต่างๆ 
-การท างานหลังออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือ
หลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล 
-การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ
สร้างความน่าเชื่อถือ 
-การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือ
ประโยชน์ทางการเมือง 
-การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

 
 
 
และมีแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้รูปแบบที่สามารถติดตามได้โดยใช้รูปแบบข้อง
ตารางจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจะแบ่งเป็นไตรมาส ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน
2564                                                                                                                     
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 
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ในการนี้มอบหมายให้คุณจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ น าข้อมูลดังกล่าวจัดท าเป็นรายงานแบบรูปเล่มและติดตามการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจัดท าเสนอผู้อ านวยการให้รับทราบด้วย 
 
 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม 

- 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 - 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 - 
จบการประชุม 15.30 น. 

 
 
 
 
   

  (นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์)       
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวยุพา  รามค า) 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

     นายอดิศักดิ์ จรัสเมธาวิทย์   
ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 



 
 
     รายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

การประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที ่24  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุ่งคล้า 

 



 
 
 

 

 
 
 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

โรงพยาบาลบุงคลา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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คํานํา 
 

  โรงพยาบาลบุงคลา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
ม าต รฐ าน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission)  
เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบไดและ    
การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยนอกจากนี้ยังนําความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
เพ่ื อบรรลุ เป าหมายตามยุทธศาสตรชาติ ว าด วยการป องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่  3                      
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 

 
 

โรงพยาบาลบุงคลา 
        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
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สารบัญ 
 

หนา 
คํานํา 

สารบัญ 

สวนที่ ๑ บทนํา 
         1. หลักการและเหตุผล                                                                                      4 
         2. วัตถุประสงค                                                                                              6 

สวนที่ 2 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
 1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน                                                  7 
(Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน                                                  8 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงพยาบาลบุงคลา  
 3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                        12 

สวนที่ 3 ภาคผนวก 
 คณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน                                            17 
 
 

 



สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และ  
ทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูใน
รูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  โรงพยาบาลบุงคลา ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน  
ทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO       
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตขุองโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน๔ดานดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอน
การดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน                        
เพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคบัของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆที่ไมใชในรูปตัวเงนิหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆทั้ง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลบุงคลา การวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหโรงพยาบาลบุงคลา ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่
เกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดม่ันในหลกัธรรมาภิบาล 
 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
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2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ี
ดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
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ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood x Impact) 
  

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ํา 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ํา (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงพยาบาลบุงคลา  
 โรงพยาบาลบุงคลา  มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน    
ทบัซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเก่ียวของซึ่งสงผลทางลบตอผูอื่น 
ที่เก่ียวของ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 
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 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 
 - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครภุัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
  - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
  - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถราชการ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที ่
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 
 4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงพยาบาลบุงคลารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน 
  - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่ 
  - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ 
  - การสงเสริมใหผูบังคบับัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 
  (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 
  - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม 
  - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  - จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลบุงคลา ประจําปพ.ศ. 2564 
 โรงพยาบาลบุงคลา กําหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การรับผลประโยชนตางๆ 
   2. การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเปนคูสัญญา 
   3. การทํางานหลังออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใชอิทธิพล 
   4. การทํางานพิเศษโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการสรางความนาเชื่อถือ 
   5. การรูขอมูลภายในแลวนําขอมูลไปหาประโยชนใหกับตัวเองหรือผูอ่ืน 
   6. การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน 
   7.การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง 
   8.การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนแกเครือญาติพวกพอง (Nepotism) 
   9.การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน 
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 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

การรูขอมลูภายในแลวนําขอมูลไปหาประโยชนใหกับตัวเองหรือผูอื่น ลําดับ 1 (สูงมาก = 8คะแนน) 

การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนแกเครือญาติพวกพอง 
(Nepotism) 

ลําดับ 1 (สูงมาก = 8คะแนน) 

การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเปนคูสัญญา ลําดับ 2 (สูง = 5คะแนน) 

การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของหนวยงานเพ่ือประโยชน    สวนตน ลําดับ 3 (สูง = 4คะแนน) 

การทํางานพิเศษโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการสรางความนาเช่ือถอื ลําดับ 4 (ปานกลาง = 3คะแนน) 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทาง
การเมือง 

ลําดับ 4 (ปานกลาง = 3คะแนน) 

การรับผลประโยชนตางๆ ลําดับ 5 (นอย = 2คะแนน) 

การทํางานหลังออกจากตําแหนงสาธารณะหรือ หลังเกษียณ โดยใช

อิทธิพล 

ลําดับ 5 (นอย = 2คะแนน) 

การใชอิทธพิลเขาไปมผีลตอการตดัสินใจของเจาหนาทีร่ัฐ หรือหนวยงาน
ของรัฐอื่น 

ลําดับ 5 (นอย = 2คะแนน) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5 (2)     

4 (6) (5),(8)    

3 (7)     

2 (1),(3),(9)     

1   (4)   

 1 2 3 4 5 

 
   โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอนไดดังนี้ 
 
 
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1  การรับผลประโยชนตางๆ 1 2 2 5 
2  การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเปนคูสัญญา 1 5 5 2 
3  การทํางานหลังออกจากตําแหนงสาธารณะหรือ  

 หลังเกษียณ โดยใชอิทธิพล 
1 2 2 5 

4  การทํางานพิเศษโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการ  
 สรางความนาเชื่อถือ 

3 1 3 4 

 5 การรูขอมูลภายในแลวนําขอมูลไปหาประโยชน
ใหกับตัวเองหรือผูอื่น 

 2     4     8      1 

 6 การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของหนวยงานเพื่อ 
ประโยชนสวนตน 

 1     4     4      3 

 7 การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือ 
ประโยชนทางการเมือง 

 1     3     3      4 

8 
 

การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนแกเครือ
ญาติพวกพอง (Nepotism) 
 

 
2 

 
4 

 
8 

 
1 

9 
 

การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของ
เจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐอื่น 
 

 
1 

 
2 

 
2 

 
5 
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 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน3ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาล
บุงคลา ประจําปงบประมาณ  2564  มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  

                  - 
 

 
                              - 

       เสี่ยงสูง (High)  
                  - 
 

 
                              - 

 ปานกลาง (Medium)  
มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงและปองกันเฉพาะ
เรื่อง 

-การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเปนคูสัญญา 
-การรูขอมูลภายในแลวนําขอมูลไปหาประโยชน
ใหกับตัวเองหรือผูอื่น 
-การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของหนวยงานเพ่ือ
ประโยชนสวนตน 
-การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนแกเครือญาติ
พวกพอง (Nepotism) 

ต่ํา  (Low)  
 
 

มาตรการควบคุมความ
เสี่ยงและปองกันเฉพาะ

เรื่อง 

-การรับผลประโยชนตางๆ 

-การทํางานหลังออกจากตําแหนงสาธารณะหรือ
หลังเกษียณ โดยใชอิทธิพล 
-การทํางานพิเศษโดยอาศยัตําแหนงหนาที่ราชการ
สรางความนาเชื่อถือ 
-การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตั้งเพ่ือ
ประโยชนทางการเมือง 
-การใชอิทธิพลเขาไปมผีลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ 
หรือหนวยงานของรัฐอื่น 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                      12 
 

ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1.การรูขอมูลภายในแลวนํา
ขอมูลไปหาประโยชนใหกับ
ตัวเองหรือผูอื่น 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจาง อยางเครงครัดและ
และตองมีคูเทียบในการเสนอราคาทุกครั้ง 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและ
บุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจาง อยางเครงครัด 
 

         

งานพสัดุและ
บํารุงรักษา 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

2. การทาํธุรกิจกบัตัวเอง
หรือเปนคูสัญญา 

1 5 5 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจาง อยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดซื้อจัดจาง รับรองถึงความ 
ไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการ
จัดซื้อจัดจาง 
3. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการและ
บุคลากร ใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจาง อยางเครงครัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 

งานพสัดุและ
บํารุงรักษา 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
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ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3. การใชบุคลากรหรือ
ทรัพยสินของหนวยงานเพื่อ
ประโยชนสวนตน 

1 4 4 1. ควบคุม กํากับ ดูแล การใชทรัพยสิน 
เครื่องมือ รถยนตราชการ จัดทําบันทึกการใช
งานสามรถตรวจสอบได 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลขาราชการ และ
บุคลากรใหปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ          
การปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีและการประพฤติมิชอบ 
อยางเครงครัด 

         

 
 
 

กลุมบริหารงานการเงิน
ฝายบริหารงานทั่วไป 

4. การทาํงานพิเศษโดย
อาศัยตําแหนงหนาที่ราชการ
สรางความนาเชื่อถือ 

3 1 3 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

          
 
 
 
 

งานการเจาหนาที ่
ฝายบริหารงานทั่วไป 
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ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

5.การนาํโครงการสาธารณะ
ลงในเขตเลือกต้ังเพื่อ
ประโยชนทางการเมือง 

1 3 3 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         

 
 
 

งานการเจาหนาที ่
ฝายบริหารงานทั่วไป 

6. การรับผลประโยชนตางๆ 1 5 5 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรงัเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 

         
 

งานการเจาหนาที ่
ฝายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 
ปจจัยที ่

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

7.การทํางานหลังออกจาก
ตําแหนงสาธารณะหรือ  
 หลังเกษียณ โดยใชอทิธิพล 

1 2 2 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         

 
 
 

งานการเจาหนาที ่
ฝายบริหารงานทั่วไป 

 

8 การใชตําแหนงหนาที่
แสวงหาผลประโยชนแกเครือ
ญาติพวกพอง (Nepotism) 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 

         
 

งานพสัดุและ
บํารุงรักษา 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
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ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

8.การใชอิทธิพลเขาไปมี
ผลตอการตัดสินใจของ
เจาหนาที่รัฐ หรือ
หนวยงานของรัฐอ่ืน 

1 2 2 1. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใสการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อใหขาราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2. ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการดาเนินการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบใหครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
รวมสรางแนวทางและมาตรการในดาเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         

 
 
 

งานการเจาหนาที ่
ฝายบริหารงานทั่วไป 

 

 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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                      คําสั่งโรงพยาบาลบุงคลา 
                           ที่    85 /2561 
   เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานรายงานวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                         ....................................................................     

  ดวย  โรงพยาบาลบุงคลา ใหจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลบุงคลา  เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงการดําเนินการภายใตโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)และเปนไปตามแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร  ประเด็นการปองกัน  ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติ  มิชอบ ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2562  
  โรงพยาบาลบุงคลา จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริต  
โรงพยาบาลบุงคลา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเปนไปอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
บรรลุตามวัตถุประสงค  จึงแตงตั้งคณะทํางาน  ประกอบดวย 
 1. นายอดิศักดิ์ จรัสเมธาวิทย  ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 2.นางวิจิตรา มีรัตน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
 3.นางจิรนันท พันธุบุตร  เภสัชกรชํานาญการ        กรรมการ 
 4.นางสาวยุพา รามคํา  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน       กรรมการ 
 5.นายจิระชาติ วงศกาฬสินธุ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        กรรมการและเลขานุการ 
    ใหคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้ง รวมกันจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลบุงคลา เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินการ
ภายใตกิจกรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนคุณธรรมนําไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  ซึ่งสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  และเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของทางราชการ  หากมีปญหาอุปสรรคใด ๆ ใหรายงานตอผูอํานวยการโรงพยาบาลบุงคลา 
ทราบทันท ี     

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     สั่ง ณ วันที่     26   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2561 

 

 
                                                            (นายชัยพฤกษ วรเริ่มสกุล) 
                   นายแพทยชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) รักษาการในตําแหนง  
                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุงคลา



 
โรงพยาบาลบุ่งคล้า 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ความ เสี่ ย ง เ กี่ ย ว กับการปฏิบั ติ ง านที่ อ า จ เกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จากการจ าแนกของ 
John Langford และ Kenneth Kernaghan จ านวน 
๗ รูปแบบ 
 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
   ๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  
   ๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา 
   ๓) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ
หรือเกษียณ 
   ๔) การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
   ๕) การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น  
   ๖) การใช้สมบัติราชการเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ
ส่วนตัว 
   ๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมือง 
   8) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่
เครือญาติพวกพ้อง (Nepotism) 
   9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 

 
-สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์
ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบุ่งคล้า  
ปี ๒๕๖4 
 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงพยาบาลบุ่งคล้า ปี ๒๕๖4 
๑)การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ มีความเสี่ยง ล าดับ ๓ 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
๒)การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา มีความ
เสี่ยง ล าดับ ๔ ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
๓)การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือ
หลังเกษียณ มีความเสี่ยง ล าดับ ๕ ระดับความเสี่ยงต่ า 
๔)การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ
สร้างความน่าเชื่อถือมีความเสี่ยง ล าดับ ๒ ระดับความ
เสี่ยงสูง 
๕)การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือผู้อ่ืนมีความเสี่ยง ล าดับ ๔ ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง 
๖)การใช้สมบัติราชการเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัวมี
ความเสี่ยง ล าดับ ๑ ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
๗)การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเ พ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมืองมีความเสี่ยง ล าดับ ๕ ระดับ
ความเสี่ยงต่ า 
8) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือ
ญาติพวกพ้อง (Nepotism) ล าดับ ๑ ระดับความเสี่ยง
สูงมาก 
9) การใช้ อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ล าดับ ๕ ระดับ
ความเสี่ยงต่ า 
 
 
 

แบบ ปค.4 



ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน จากจ าแนกของ John Langford 
และ Kenneth Kernaghan จ านวน 9 รูปแบบ 
 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   -ก าหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 
   -รายงานสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนประจ าเดือน 
 
 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   -ประชุมบุคลากรในสังกัด รพ.บุ่งคล้า 
   -หนังสือสั่งการ/ประกาศ 
   -เว็ปไซต์ของโ 
   -  
๕.กิจกรรมการติดตามผล 
   -มีการก ากับติดตาม จ านวน ๒ รอบการประเมิน 
คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน สรุปต่อผู้บริหาร 
 

 
- บางรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไม่
ชัดเจนในบริบทบาทของ รพ.บุ่งคล้า เช่น การท างาน
หลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 
และการน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมือง 
 
-ช่องทางการสื่อสารและสารสนเทศ มีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
-มีรายงานตามแบบ ปย.๑ ปย.๒ ปอ.๓ และ ปค.๕ 
 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม  

 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนตามการจ าแนกความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของ John Langford และ Kenneth Kernaghan และมีแนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วย 
 
 
                                                              ลายมือชื่อ       
                                                                            (นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล) 
                                 นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง  
                                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 
 
 

แบบ ปค.4 



โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภาคกิจอ่ืนๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อปลูกฝังสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และ
แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒.เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าทีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควร
ได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในสิ่งท่ี
ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
๔.เพื่อสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินแก่ผู้รับราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
 

 ๑.การวิเคราะห์
ความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
๒.ก าหนดแนวทาง
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 
๓.รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
ประจ าเดือน 

รายงานตามแบบ 
ปย.๑ ปย.๒ ปอ.๓ 
และ ปค.๔ 

จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาล 
บุ่งคล้า ปี ๒๕๖4 

๑.การบันทึกลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) 
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน 
๒.การประชาสัมพันธ์
เรื่องผลประโยชย์ทับ
ซ้อนในหน่วยงานแก่
ประชาชนทราบ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 

แบบ ปค.5 



 
 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภาคกิจอ่ืนๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๑)การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
๒)การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือเป็นคู่สัญญา 
 
 
 
๓)การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

 
-การรับของขวัญและ
ความสะดวกสบายที่
เกินความเหมาะสม ซึ่ง
อาจส่งผลต่อบุคคลใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
-การใช้ต าแหน่งหน้าที่ 
เพ่ือหาประโยชน์ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว หรือ
พวกพ้อง 
-ใช้ความรู้
ประสบการณ์ หรือ
อิทธิพลจากท่ีเคยด ารง
ต าแหน่งมารับงานหรือ
เอาประโยชน์ให้กับ
ตนเองและพวกพ้อง 

   
ระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 

ระดับปานกลาง 
 
 
 

ระดับต่ า 

  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.5 



 
 
 
 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภาคกิจอ่ืนๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๔)การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
๕)การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหา
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 
 
 
๖)การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ
ส่วนตัว 
 

 
-การใช้เวลาและหรือ
เครื่องมือของรัฐในการ
ท างานพิเศษภายนอก
ที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 
-น าข้อมูลลับของทาง
ราชการไปเปิดเผย เพ่ือ
รับสิ่งตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงิน
หรือประโยชน์อื่น ๆ  
-น าน้ ามันในรถยนต์
ของส่วนราชการไป
ขายและน าเงินมาไว้ใช้
จ่ายส่วนตัว 
 

   

ระดับสูง 

 

 

 

 

 

ระดับปานกลาง 

 

 

 

 

ระดับมาก 

  

 
 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า 

แบบ ปค.5 

แบบ ปค.5 



รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภาคกิจอ่ืนๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๗)การน าโครงการสาธารณะในเขตเลือกตั้ง 
เพื่อผลประโยชน์ในทางการเมือง 
 
 
 
 
8)การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
แก่เครือญาติพวกพ้อง (Nepotism) 
 
 
 
9)การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
 

 
-การใช้อิทธิพลทาง
การเมืองเพ่ือเรียก
ผลตอบแทนหรือ
ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ 
 
-การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ของตัวเองในการ
แสวงหาผลประโยชน์
ในหน่วยงานที่ปฏิบัติ 
 
-การใช้อิทธิพลหรือ
ความสนิทในระดับ
ผู้บริหารเข้าไป
แทรกแซงกระบวนการ
ท างานที่มีขั้นตอน เพ่ือ
ผลประโยชน์แก่ตัวเอง 

   
ระดับต่ า 

 
 
 
 
 

ระดับสูง 
 
 
 
 

ระดับต่ า 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

(นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกลุ) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

 


