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คำนำ 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
ไปแทรกแซง โรงพยาบาลภักดีชุมพลจึงได้จัดทำ คู่มือกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนโรงพยาบาลภักดีชุมพล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้เป็นไปตามมาตรการในการกำหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน  การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพลได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทาง
ราชการ ดำรงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่ง เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร และ
หากเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถดำเนินการปฏิบัติภารกิจในทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่
ไปแทรกแซงดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
ประโยชน์ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสีย โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
ด้านอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกจำนวนมาก จนนำไปสู่
การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารของภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
 โรงพยาบาลภักดีชุมพล ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ บริหาร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะ เกิดข้ึนอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค พวกเข้าไป 
ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่ บุคคลผู้มีอำนาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึง
เกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี



สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้  

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย และ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กำหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร สภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร  

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน ต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณ ไมเ่พียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
อำเภอภักดีชุมพล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
อำเภอภักดีชุมพล ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญ
เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการ ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
สำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
๑.๒ วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และ
ประชาชน 



 
บทท่ี ๒  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
  



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑-๓ คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                                     (Likelihood x Impact) 

 
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ำ (Low) ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว  
ปานกลาง (Medium) ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มี 

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง    

เสี่ยงสูง (High) ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน

ซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
   ๕ 
 
   ๔ 
 
   ๓ 
 
   ๒ 
    
   ๑ 

     ๑  ๒  ๓   ๔     ๕ 
      
 
 
  
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 กำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้  

๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
๔. การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Im

pact) 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
(Likelihood) 

ยอมรับไม่ได้ ยอมรับได้ 

ยอมรับไม่ได้ 

ยอมรับได้ 



๒.๓  การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.การจัดหาพัสดุ ลำดับ ๑ (สูงมาก) (25 คะแนน) 
๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ลำดับ ๑ (สูงมาก) (25 คะแนน) 
๓.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ ๒ (สูง) (12 คะแนน) 
๔.การใช้รถราชการ ลำดับ ๑ (สูงมาก) (20 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑,๒ 

    ๔. 

   ๓.  

     

     

ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Im

pact) 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
(Likelihood) 



ตารางวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระท
บ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

สรุป
ความ
เสี่ยง 

๑.การจดัหาพสัดุไม่
เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.ควบคุม ดแูลบุคลากรให้ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจดัจ้าง 
๒.ควบคุม ดแูลให้เจา้หน้าท่ีที่ดูแลการจัดซื้อจดั
จ้างทำรายงานการจดัซื้อจัดจา้งรายไตรมาส และ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง 
๓.ควบคุม ดแูลให้เจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเรื่องพัสดุ
และการจัดซื้อจดัจ้างรับรองความไม่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับผู้เสนองาน 
๔.ควบคุม ดแูลบุคลากรปฏิบัตติาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครดั 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๒.การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

๑.ควบคุมดูแลบุคลากรให้ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
และแนวทางการเบิกจ่าย 
๒.ควบคุมให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตาม
ตรวจสอบการเบิกจา่ยให้เป็นไปอย่างเคร่งครดั 
๓.ควบคุมติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายทุกเดือน 

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๓.การใช้อำนาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

๑.ควบคุม ดแูลบุคลากรให้ปฏิบัตติามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การสร้างเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 
๒.ควบคุมดูแลประกาศหลักเกณฑเ์กี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี การ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏบิตัิ 
๓.ควบคุม ดแูลข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓ ๔ ๑๒ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



ประเด็นความ
เสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระท
บ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

สรุป
ความ
เสี่ยง 

๔.การใช้รถราชการ
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ 

๑.ควบคุมดูแลให้บุคลากรปฏิบัตติามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และฉบับแกไ้ชอย่างเคร่งครัด 
๒.ควบคุม ดแูลข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ครอบคลมุทั่งถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
ให้บุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรปูแบบ 

๔ ๕ ๒๐ ๑ 

  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 
(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล) 

                  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง    
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 


