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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง  การใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และ
ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมากจนน าไปสู่  การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ บริหารภาครัฐในปัจจุบัน
ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก        
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย  
 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่
เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาท ิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่ง ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการ
กระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์/… 



-2- 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็น
ระบบ ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้  เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
 

 สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธ
กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การด าเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  นอกจากนี้ 
ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย  
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1.2 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ด ียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงิน ที่ชัดเจนได้  
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับโอกาสที่เกดิ ค าอธิบาย 

5 สูงมากมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูงมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลางมีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมากมีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Imapct) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับโอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมากถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูงถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลางสร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อยสร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมากสร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

             ระดับของความเสี่ยง/… 
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 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา  
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 
 ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  
  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ  
จัดแบ่ง ดังนี้  
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี 

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน

ซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

 
 
 
 

 

 
          2.2 การวิเคราะห/์… 
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3    คะแนน 
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2.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ส านักงาน         
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  
 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ที่
พบการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการกระท าผิด
วินัย มากที่สุดของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ 
(2) การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถ
ราชการ  
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of interest) 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับล าดับ 

ความเสี่ยง 
ความ
เสียง 

(1)  
การจัดหา
พัสดุ 
 
 
 
 

1. การจัดหาพัสดุที่
ไม่เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและประหยัด
งบประมาณของทาง
ราชการ 
 
2. มีการเบิกวัสดุที่
ใช้กับการประชุม 
อบรมมากเกินความ
จ าเป็น 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอ่ืนใดให้
สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวมถึง
ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(2) 
 การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม  

1. การจัดท า
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา ให้ใช้
ห้องประชุมของ 
สสจ. เป็นหลัก 

เพ่ือให้การจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกต้องไม่ให้
เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 
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    สรุปประเด็น/… 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับล าดับ 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา 

และถ้าให้เอกชน
ต้องให้เหมาะสม 
และประหยัด 
2. ผู้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม 
ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย 

ต าแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 

    

(3) 
 การเบิก
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ 
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการค่าตอบแทนโดย
ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว
และหรือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและ
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบตามกฎหมาย 

3 4 12 
(สูงมาก) 

1 
 

(4) 
การใช้
รถยนต์
ราชการ 

1. ผู้ขอใช้รถยนต์
ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของการใช้
รถยนต์ราชการ 

เพ่ือให้การใช้รถ
ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

4 5 20 
(สูงมาก) 

2 
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สรุปประเด็น  
 ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระส าคัญ ดังนี้  
 1. มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ
    แก้ไขปัญหา การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ใน 4 ประเด็น คือ  
  (1) การจัดหาพัสดุ  
  (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
  (3) การเบิกค่าตอบแทน  
  (4) การใช้รถราชการ  
 2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท าคู่มือ
    ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    ต่อไป  
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ภาคผนวก 
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บรรณานุกรม 
 

- กระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์ว่าดว้ยมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัตกิารควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561.2561 

- คู่มือแนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 
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