
                   แบบ ปค.5 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
 ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด 30 กันยำยน 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ 
 รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน     
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล          
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง           
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง     
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝั่งสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และ 
แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ
ให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการ
ปฏิบัติ ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิด
การแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตาม
กฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที ่ถูกต้อง 
เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้  
4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการ
บริหาร ราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 

 1.การวิเคราะห์ ความ
เสี่ยง ด้าน 
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน 
2.ก าหนดแนวทาง 
ป้องกัน ผลประโยชน์
ทับ ซ้อนในหน่วยงาน 
3.รายงานสรุปผล การ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับ
เรื่อง ร้องเรียน 
ประจ าเดือน 

รายงานตามแบบ ปย.
1 ปย.2 ปอ.3 และ 

ปค.5 

จากการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง ด้าน 
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ของส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอ 

บ้านหลวง ปี 
2562 

1.การบันทึกลง 
นามความร่วมมือ 
(MOU)ป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนในหน่วยงาน 

2.การ 
ประชาสัมพันธ์เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนในหน่วยงาน 
แก่ประชาชนทราบ 

สสอ.บ้านหลวง / 
ผอ.รพ.สต.ทุก แห่ง 
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ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ 
 รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล          
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง           
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง     
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หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

1)การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
2)การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือเป็น
คู่สัญญา  
 
 
 
3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง 
สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

-การรับของขวัญ 
และความ 
สะดวกสบายที่เกิน 
ความเหมาะสม ซึ่ง 
อาจส่งผลต่อบุคคล 
ในการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่  
-การใช้ต าแหน่ง 
หน้าที่เพื่อหา 
ประโยชน์ให้กับ 
ตนเอง ครอบครัว 
หรือพวกพ้อง 
 - ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ หรือ 
อิทธิพลจากท่ีเคย 
ด ารงต าแหน่งมารับ 
งานหรือเอา 
ประโยชน์ให้กับ 
ตนเองและพวก 
พ้อง 

  ระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 
 

ระดับปานกลาง 
 
 
 
 

 ระดับต่ า 
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ความเสี่ยง           
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง     
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

4) การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
5) การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหา 
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อ่ืน  
 
 
 
 
6) การใช้สมบัติราชการเพ่ือประโยชน์ของ
ธุรกิจ ส่วนตัว 

-การใช้เวลาและ หรือ
เครื่องมือของ รัฐใน
การท างาน พิเศษ
ภายนอกที่ ไม่ใช่
อ านาจหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย จาก
หน่วยงาน  
-น าข้อมูลลับของ ทาง
ราชการไป เปิดเผย 
เพ่ือรับสิ่ง ตอบแทนที่
เป็น ประโยชน์ในรูป
ของ เงินหรือประโยชน์ 
อ่ืน ๆ 
 -น าน้ ามันใน รถยนต์
ของส่วน ราชการไป
ขายและ นาเงินมาไว้
ใช้จ่าย ส่วนตน 

  ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 

 ระดับปานกลาง  
 
 
 
 
 

ระดับมาก 

  

 
 



 

          แบบ ปค.5 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
 ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด 30 กันยำยน 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
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ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ 
 รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน           
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล          
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง           
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง     
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้ง เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

-การใช้อิทธิพล 
ทางการเมืองเพ่ือ 
เรียกผลตอบแทน 
หรือประโยชน์ต่อ 
พ้ืนที่ที่ตน 
รับผิดชอบ 

  ระดับต่ า   

 
 
 
 

 
(นำยเกษตร  ปะทิ) 

ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
วันที่ 3 เดือน มีนำคม 2562 

 


