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โรงพยาบาลมะขามได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามหลักของการควบคุม
ภ าย ในองค์ ก ร  (Control Environment) ตามมาตรฐาน  COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
rganizations 2013) เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร และน าไปก าหนดมาตรการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิ บัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย 
โรงพยาบาลมะขาม จึงด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงทุจริตใน 3 ด้าน 
คือ 
  ด้านที่  1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมั ติ อนุญาต                        
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

  ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
       ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยงานมีมาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการจัดการผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.3.2 มีมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกลไกการควบคุมก ากับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง 



 

 
บทที่ 2 

แนวคิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1 มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations 2013 : COSO 2013 

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใดมาตรฐาน  Committee of Sponsoring 
Organizations 2013 : COSO 2013 เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่  COSO 2013 เน้นค าว่า
ประสิทธิผล (Effective Internal Control) ท าให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมการควบคุมภายในใช้งานอยู่ท า
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและแต่ละองค์ประกอบต้องท างานร่วมกัน บูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นใด
ที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงานและป้อนกลับถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information andCommunication) 
หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที ่14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได ้
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present & Function 

(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 



 

ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 
องค์ประกอบที ่2 หลักการที ่7 และหลักการที ่8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก 
 
2.2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
      กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

กรอบหรือภาระงาน นิยาม 
Corrective การแก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว 

ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
Detective การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท า

อย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้
บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือ
ให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

Preventive การป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยง
ต่อการกระท าผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคย
เกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก 
(Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ  Work flow 
ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย 
ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

 
2.3 นิยามเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์  หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึง
เกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 



 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต หรือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

2.4 ขอบเขตและข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต วิเคราะห์จากภาระงานด้านภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนตาม

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 
ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ

หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพ
จารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
ด้านที่ 3  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
1. เลือกภาระงาน ที่จะท าการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
2. เลือกกระบวนงาน จากภาระงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยงอธิบาย
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของขั้นตอนย่อยเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น โดยไม่ต้อง
ค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว  น าข้อมูลรายละเอียด
ดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 

ประเภทของความเสี่ยงและรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี

โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
Unknown Factor คือ ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
 
 



 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากขั้นตอนที่ 1 ในช่อง Know Factor และ 

Unknown Factor มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม 
แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
สีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ า 
สีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน 

สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับตดิตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ขั้นตอนที่ 3 น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง

ระดับสูงมากที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากขั้นตอนที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1–3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1–3 เช่นกัน  โดยมีเกณฑ์
ในการให้ค่า ดังนี้ 

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน 
ไม่ด าเนินการไม่ได ้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคเีครือข่าย ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3 
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที ่1 หรือ 2 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (ความจ าเป็น X ความรุนแรง) มาท าการประเมินการควบคุมการ

ทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกต)ิ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 



 

ดี หมายถึง จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย  มี
ผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (ความจ าเป็น X ความรุนแรง) มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการ (ดี หรือ พอใช้ หรืออ่อน) 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 ให้ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง                 

Risk–Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่อง (3) หรือ (5) หรือ (6) หรือ (7) หรือ (8) หรือ 
(9) โดยเฉพาะช่องสูง (9) ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตาม

แผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง โดยให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใดเพ่ือพิจารณาทากิจกรรมเพ่ิมเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากขั้นตอนที่ 6 ออกตามสถานะ 3 

สถานะ ซ่ึงในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้  จะต้องมีกิจกรรมหรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได ้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow ) 
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม

ขัน้ตอนที ่7 ของแตล่ะสถานะ (สี) อย่างไร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือ

สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของขั้นตอนที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ
รายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงานสามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วยงาน 

 
 
 
 



 

บทที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลมะขาม 

 
โรงพยาบาลมะขามด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ตามหลักของการ
ควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) และก าหนดภาระงานในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๔ กระบวนการตามมาตรฐาน COSO 2013 ดังนี้ 

 Corrective การแก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึน้ซ้ าอีก 
 Detective การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่

แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
 Preventive การป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อก ารกระท าผิด ในส่วนที่

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท า
ไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Work flow ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก 

 Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง 
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์  ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 

การก าหนดภาระงานในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงานตามมาตรฐาน COSO 2013 ก าหนดขอบเขตความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานน าข้อมูลมาจากการส ารวจความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานในก ากับโรงพยาบาลมะขาม การสอบทานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสุ่ม
ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุม
ภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
1.1 การด าเนินการหรือลัดคิว ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือบุคคลที่

ตนมีผลประโยชน์ 
1.2 เจ้าหน้าทีร่ับของขวัญเพ่ือช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
2.1 การน าทรัพย์สินหรือเบิกของราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น วัสดุส านักงาน การน ารถ

ราชการไปใช้ส่วนตัว การเบิกน้ ามันราชการไปใช้ส่วนตัว 
2.2 การน าข้อมูลราชการมาใช้หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ใช้ข้อมูลราชการ

หรือปิดบังข้อมูลราชการเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเก็งก าไรราคาที่ดินซึ่งเป็นบริเวณที่ก าหนดที่ตั้ง
โครงการเพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาสูง เป็นต้น 

2.3 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
2.4 เจ้าหน้าที่รับงานนอกหรือท าธุรกิจเบียดบังเวลาราชการ 
2.5 เจ้าหน้าที่รับของขวัญเพ่ือช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
2.6 การใช้อ านาจในการพิจารณาคคัดเลือกบุคคลหรือพวกพ้องของตน 



 

ด้านที่ 3  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

3.1 การน าทรัพย์สินหรือเบิกของราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น วัสดุส านักงาน การน ารถ
ราชการไปใช้ส่วนตัว การเบิกน้ ามันราชการไปใช้ส่วนตัว 

3.2 เบิกค่าตอบแทนเท็จ หรือเบิกซ้ าซ้อน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการ
เบิกค่าตอบแทน 

3.3 การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจ่ายเงินให้ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
แต่จัดหาบุคคลที่เป็นญาติหรือคนสนิท ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมารับเงิน 

3.4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผลการส ารวจพบว่าไม่มีข้อมูลการร้องเรียน/ถูกตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก/ถูกด าเนินการทาง
วินัย/ถูกด าเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น พบเพียงการร้องเรียนพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ และข้อ
ร้องเรียนด้านการรักษาพยาบาลซึ่งได้ด าเนินการพูดคุยเจรจากันเป็นที่ เข้าใจระดับหนึ่งแล้ว  ดังนั้นจึงก าหนด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 1 ประเด็นคือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมะขาม 

ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก
ภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในก ากับโรงพยาบาลมขาม 

โรงพยาบาลมะขาม ได้ท าการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานด้วยการค้นหาความเสี่ยง                   
(Risk Identification) จ านวน 4 กระบวนงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตสูง 
ประกอบด้วย 

(1) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
(2) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท า โครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
(4) ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ  

ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงาน
ด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ สรุปดังนี้ 

ด้านภารกิจสนับสนุน  
- กระบวนงานการใช้รถราชการ 
- กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน 
- กระบวนงานการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
- กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน มาท าการระบุความเสี่ยงลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor และ Unknown Factor 
ดังตารางที ่1 



 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยงที่เป็น Know Factor และ Unknown Factor 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ Known Factor 
Unknown 

Factor 
1 1 กระบวนงานการใช้รถราชการ 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ใช้ ร ถ ร าช ก าร ไม่ ถู ก ต้ อ งต าม ระ เบี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่งสาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถ
ประจ าต าแหน่ง 
4. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษาการซ่อมบ ารุง รถส่วนกลางและรถรับรอง 
พ.ศ. 2526 

 
 
 
เป็นความเสี่ยงทาง 
พฤติกรรมที่คาด 
หมายว่ามีโอกาสที่
จะเกิดซ้ าและมี
ประวัติอยู่แล้ว 
 

 

2 2 กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่
ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชนเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
เป็นความเสี่ยงทาง 
พฤติกรรมที่คาด 
หมายว่ามีโอกาสที่
จะเกิดซ้ าและมี
ประวัติอยู่แล้ว 

 

3 กระบวนงานการจัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนาเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
เป็นความเสี่ยงทาง 
พฤติกรรมที่คาด 
หมายว่ามีโอกาสที่
จะเกิดซ้ าและมี
ประวัติอยู่แล้ว 

 



 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติ Known Factor 
Unknown 

Factor 
4 กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่รับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ า มีประวัติ 
อยู่แล้ว 
 

 
 
 
เป็นความเสี่ยงทาง 
พฤติกรรมที่คาด 
หมายว่ามีโอกาสที่
จะเกิดซ้ า และมี
ประวัติอยู่แล้ว 

 

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 
น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากตารางที่  1              

ในช่อง Know Factor มาแยกตามรายสีไฟจราจร เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการวิเคราะห์พบว่าทุกกระบวนการมีสถานะความเสี่ยงสีแดง 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ก าหนดระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk level matrix) 

โดยน าขั้นตอนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีสถานะความเสี่ยง
ระดับสูงมาก (สีแดง) จากขั้นตอนที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix) ได้จาก 

 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  X  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่
ด าเนินการไม่ได ้ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stake holders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3 
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 



 

3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที ่1 หรือ 2 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix) 

 
ที ่

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
๑      ๒     ๓ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
๑      ๒      ๓ 

ค่าความเสี่ยงรวม = 
จ าเป็น X รุนแรง 

 
1 1 กระบวนงานการใช้รถราชการ 

ขั้นตอนย่อยที่ มี ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. เบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่งสาหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ
ได้รับรถประจ าต าแหน่ง 
4. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

3 3 9 

2 2 กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน 
ขั้นตอนย่อยที่ มี ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนเป็นเท็จ 
และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่มี เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3 3 9 



 

 
ที ่

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
๑      ๒     ๓ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
๑      ๒      ๓ 

ค่าความเสี่ยงรวม = 
จ าเป็น X รุนแรง 

 
3 กระบวนงานการจัดท าโครงการ 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
- จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม 
และสัมมนา  เป็ น เท็ จ  และไม่ เป็ น ไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3 3 9 

4 กระบวนงานการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่ มี ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การจัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าที่เป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่รับรู้ว่าเคย
เกิดมาก่อน คาดหมายว่ามีโอกาสที่จะเกิดซ้ า มี
ประวัติอยู่แล้ว 

3 3 9 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 2 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่ คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงาน
ปกต ิก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี หมายถึง จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มี
ผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติง านที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง 4 กระบวนการมีคุณภาพ
การจัดการอยู่ในเกณฑ์ระดับ พอใช้ และการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีค่าความเสี่ยงระดับสูง (9) 



 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
คัดเลือกกระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีค่าความ

เสี่ยงระดับสูง (9) จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment) ตารางที่ 2 
ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง (9) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้  

ตารางท่ี ๓ แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

กระบวนงานการใช้รถราชการ 
 

มาตรการการใช้รถราชการ 
นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ 
1) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม 
(1.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วนรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที ่5) พ.ศ. 
2541 และ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2545 
(1.2) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่ง  
(1.3) หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง 
พ.ศ. 2526 
(1.4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหารและควบคุม
การใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาสไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
3) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
4) ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 
5) พัฒนาความรู้เรื่องรถราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการให้กับ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ 
6) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน 
 

มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
นโยบายหลัก 
1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของ
ตัวเองและผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 
แนวทางปฏิบัติ 
1) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 
(1.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(1.2) ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
(1.2) ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
(1.3) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้าย 
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 และ ฉบับที่ 
8 (แก้ไขเพ่ิมเติม) (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 9 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
(1.4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและ
ผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบตามกฎหมาย 
3) ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 
4) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
5) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง
เคร่งครัด 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ก ร ะ บ ว น ง า น ก า ร จั ด ท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 
 

มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ 
1) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 
(1.1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2552 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(1.2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2534 
(1.3) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่6) 
พ.ศ. 2541 
(1.4) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2548 
(1.5) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2553 
(1.6) กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง
และผู้อ่ืน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
3) ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยง 
4) ก าหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย 
5) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา
อย่างเคร่งครัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

กระบวนงานการจัดหาพัสดุ มาตรการการจัดหาพัสดุ 
นโยบายหลัก 
1) มุ่ งเน้นการปลูกฝัง  สร้างวัฒนธรรมสุจริต  ไม่ ให้ เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
2) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี
อ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แนวทางปฏิบัติ 
1) เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 
(1.1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(1.3) มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
(1.4) หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
(1.5) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้านยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วมหรือคณะ
ทางานย่อย พ.ศ. 2557 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดท าแผนการจัดซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 
(1.6) ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยแนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 
2560 
(1.7) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2) เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และ 
จัดหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุจริง 
3) ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 
4) พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐ 
5) หากพบว่ามีการกระท าผิด จะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา
อย่างเคร่งครัด 

 
 



 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการ

แยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยจ าแนกสถานะ
ความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตในแต่ละกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของส่วนราชการ จากผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 4 กระบวนงานมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจาก

ขั้นตอนที่ 6 ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพ่ือท า
ระบบบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง           
ซึ่งหมายถึง เกินกว่าการยอมรับ และต้องก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ 7 นี้ 
สถานะความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้จึงเห็นควรน า
มาตรการการป้องกัน 4 กระบวนงาน คือ กระบวนงานการใช้รถราชการ กระบวนงานการเบิกค่าตอบแทน 
กระบวนงานการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และกระบวนงานการจัดหาพัสดุ มา
แก้ไขปัญหาโดยการก าหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
จัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ

หน่วยงานที่มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ และต้องก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในระบบ
บริหารความเสี่ยง) เพ่ือควบคุมก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังจัดท ากรอบแนวทางในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นๆเพ่ิมด้วย 

 
 

 
 
 
 
 


