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ค าน า 
 

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนตำมหลักของกำรควบคุมภำยในองค์กร ตำมมำตรฐำน COSO 2013 (Committee of Sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมำตรฐำน COSO เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับมำตั้งแต่เริ่มออกประกำศใช้เมื่อ      
ปี ค.ศ.1992 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพ่ิมเติมเรื่องกำรสอดส่องกำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรทุจริตภำยในองค์กร 
และน ำไปก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และกำรแก้ปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย
ส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 
 

  กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง 
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำงและควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของ
ส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำ
อ่ืนๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำ
ควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ดังกล่ำวอีก เป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูก
กล่ำวหำเรียนร้องเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม (Conflict of interest : COI)เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำร
ภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำร
ขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ห่ม ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำม
มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission ) เป็น
กรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะ
ท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่
บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติ
หน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะ
เกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำ  และไม่เจตนำ  และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่ำนั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำ
ไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจ
หน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดย
มิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
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  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต  กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ

พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนด
ไว้และปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/
กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผล
ในกำรด ำเนินโครงกำร 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F )เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำน
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C ) เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ มำด ำเนินกำร
วิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน ตำมมำตรฐำน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 
2013) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ห่มทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น  สำมำรถก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญ



6 
 

และพบบ่อย นอกจำกนี้ยังบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน  หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) อีกด้วย 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
3. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำม
เสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำม
เสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จ ำนวนที่ชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 

2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม 

2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 

1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง 

 
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำผล
คูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส X ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก(Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14คะแนน 

3 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4 – 8คะแนน 

4 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1 – 3คะแนน 
 

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำจัด
ระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

 
 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงควำมเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในกำรจัดแบ่งดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด แสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ ำ (Low Risk : L) 1 – 3คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว 
ปำนกลำง  (Moderate 
Risk : M) 

4 – 8คะแนน ยอม รั บ ค ว ำม เสี่ ย ง  แต่ มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High Risk : H) 9 – 14คะแนน มีมำตรลดควำมเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ ย งสู งมำก (Extreme 
Risk : E) 

15 – 25 คะแนน มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ ำ 
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

สีแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ X ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
     (likelihoodX Impact) 
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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 

 
 

การควบคุมภายใน COSO 2013 มีขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
4. ข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำร (Information and Communication) 
5. กำรติดตำม (Monitoring) 
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่เหตุกำรณ์ (likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงแล้วน ำผลที่ได้พิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำม
เสี่ยงต่อกิจกรรม หรือ ภำรกิจของหน่วยงำนว่ำก่อให้เกิดระดับควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำ
ให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใด เป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจึง
ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 3 ประเด็นหลัก ที่พบกำรกระท ำผิดวินัยข้ำรำชกำรพล
เรือนที่ได้จำกกำรร้องเรียน กล่ำวโทษ ประกอบด้วย (1) ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร (2) เบียดบังเงินหรือ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปเป็นของตนเองโดยทุจริต (3) กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ซึ่งทั้ง 3 
ประเด็น ตั้งแต่ ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ห่มไม่
ปรำกฏมีข้ำรำชกำรพลเรือนถูกร้องเรียนและกล่ำวโทษใน 3 ประเด็นดังกล่ำว 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
 

ปีงบประมาณ ละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เบียดบังเงินหรือทรัพย์สิน
ของทางราชการไปเป็นของ
ตนเองโดยทุจริต 

การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์
ที่ควรจะได้รับ 

2558 0 0 0 
2559 0 0 0 
2560 0 0 0 
2561 0 0 0 
2562 0 0 0 
2563 0 0 0 
2564 0 0 0 
รวม 0 0 0 
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ตาราง ท่ี 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแจ้ห่ม  
 (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
ละทิ้ง 
ทอดทิ้ง
หน้ำที่
รำชกำร 

-ขำดรำชกำรโดยไม่
มีกำรลำตำม
ระเบียบของทำง
รำชกำร 
-มำสำย กลับก่อน
เวลำรำชกำร 

-เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
อุทิศเวลำของตน
ให้แก่ทำงรำชกำร 
ไม่ขำดรำชกำรหรือ
ละทิ้งหน้ำที่รำชกำร 

5 5 25 
(สูงมำก) 

1 

เบียดบังเงิน
หรือ
ทรัพย์สิน
ของทำง
รำชกำรไป
เป็นของ
ตนเองโดย
ทุจริต 

-เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่
ท ำ จัดกำรหรือ
รักษำทรัพย์ของ
ทำงรำชกำรเบียด
บังทรัพย์สินเป็น
ของตนเองโดย
ทุจริต 

-เพ่ือป้องกันไม่ให้
เจ้ำหน้ำทีกระท ำ
กำรทุจริตโดยอำศัย
โอกำสที่ตนมีอ ำนำจ
หน้ำที่เบียดบัง
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

4 4 16 
(สูงมำก) 

1 

กำรเบิก
ค่ำตอบแทน
เกินสิทธิ์ที่
ควรจะ
ได้รับ 

-จ่ำยค่ำตอบแทนให้
เจ้ำหน้ำที่เกินสิทธิ์ที่
จะได้รับโดยไม่
เป็นไปตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 

-เพ่ือให้กำรเบิก
ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรและใน
วันหยุดรำชกำรและ
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 
ถูกต้องตำมระเบียบ
ทำงรำชกำร 

4 4 16 
(สูงมำก) 

1 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้รับจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของควำมเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมตำรำงที่ 3 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร ล ำดับที่ 1 (สูงมำก = 25 คะแนน) 
เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปเป็นของ
ตนเองโดยทุจริต 

ล ำดับที่ 2 (สูงมำก = 16 คะแนน) 

กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ล ำดับที่ 2 (สูงมำก = 16 คะแนน) 
 

  จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ห่ม ผลปรำกฏว่ำมีควำมเสี่ยงอันดับที่ 1 คือเรื่องละทิ้ง 
ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร อันดับที่ 2 คือ เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปเป็นของตนเองโดยทุจริต 
อันดับที่ 3 คือ กำรเบิกค่ำตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ จึงได้น ำผลควำมเสี่ยงมำก ำหนดมำตรกำร วิธีกำรเพ่ือ
ควบคุมป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน โดยออกประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ห่ม
เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนในสังกัดทุกแห่งได้แก่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 10 15 20 25 
(1) 

4 4 8 12 16 
(2และ3) 

20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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ควำมเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ควำมเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

ควำมเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได ้
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2.3 มาตรการ แนวทาง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี2564 
 มำตรกำร แนวทำง แผนป้องกันกำรเกิดประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแจ้ห่ม เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) โดยได้มีกำรก ำหนดแนวทำงมำตรกำรเพ่ือ
ปรับปรุงขั้นตอนและได้ประกำศให้หน่วยงำนปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.ดัชนีความโปร่งใส 
 (1) การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล 
  1.1 มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมาและน าผลการวิเคราะห์
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและท าแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีปัจจุบัน 
  1.2 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บน website ของหน่วยงาน 
   - ให้มีกำรประกำศเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำยในระยะเวลำ30 วันท ำกำร
หลังจำกวันที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบโดยมีองค์ประกอบ คือ           
1.ชื่อโครงกำร 2.งบประมำณ 3.ผู้ซื้อซอง 4.ผู้ยื่นซอง 5.ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
   - ให้มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
   - ให้มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร 
   - ให้มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแต่ละโครงกำร 
   - ให้มีกำรเผยแพร่รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร 
   - ให้มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรพร้อมระบุวิธีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและเหตุผลที่ใช้ในกำรตัดสินผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 (2)การให้ เปิดเผยและการเข้าถึงหน่วยงาน 
  ให้ทุกหน่วยงำนให้และเปิดเผยข้อมูล บทบำทภำรกิจ ของหน่วยงำน โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนได้หลำกหลำยช่องทำงและข้อมูลนั้นต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
และเผยแพร่อย่ำงตรงไปตรงมำไม่มีกำรบิดเบือนข้อมูล ดังนี้ 
   - มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน 
   - มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนและแสดงข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงำนหรือสื่ออ่ืนๆ 
   - มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือ
ระบบ call center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูล 
   - หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 (3)การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.1การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
     - เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นจัดท ำและ
ด ำเนินกำร เกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
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   - เปิดโอกำสให้ประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงควำมคิดเห็นต่อกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  3.2การจัดการเรื่องร้องเรียน 
   - มีกำรก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนมี
กำรก ำหนดหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนและกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนและช่องทำงกำร
รับเรื่องร้องเรียนและประชำสัมพันธ์กำรรับเรื่องร้องเรียนให้ประชำชนได้ทรำบอย่ำงชัดเจน 
   - มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทรำบ พร้อมทั้งมีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรร้องเรียนและปัญหำอุปสรรคแนวทำงกำรแก้ไขและ
เผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบชัดเจน 
 2.ดัชนีความพร้อมรับผิด 
  (1) ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
   -ส่งเสริม ก ำกับ ติดตำม สร้ำงระบบคุณธรรมเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำน
ด้วยควำมเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มควำมสำมำรถโดยมุ่งผลส ำเร็จของงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมำกกว่ำท ำธุระส่วนตัวในเวลำปฏิบัติงำนและมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบเมื่อ
หน่วยงำนเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำน 
   -หน่วยงำนมีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรจัดกำรกับเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่มีควำมรับผิดชอบต่อ
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  (2)ความพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน 
   -ผู้บริหำรของหน่วยงำนพร้อมที่จะแสดงควำมรับผิดชอบหำกงำนนั้นส่งผลกระทบและ
เกิดควำมเสียหำยต่อสังคมโดยรวม 
  (3)เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
   - ผู้บริหำรของหน่วยงำนมีกำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
   - ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในแต่ละด้ำน 
    ก. ด้ำนควำมโปร่งใส 
    ข. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
    ค. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
    ง. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
    จ. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

ฉ. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 
-ผู้บริหำรของหน่วยงำนได้แสดงเจตจ ำนงสุจริตที่แน่วแน่ว่ำจะมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน

ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
-ผู้บริหำรของหน่วยงำนมีกำรสนับสนุนงบประมำณหรือด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำม

ซื่อสัตย์สุจริตมำกข้ึนในหน่วยงำน 
-ผู้บริหำรของหน่วยงำนมีภำพลักษณ์ที่ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรบริหำรงำน 

 3.ดัชนีปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  (1) การรับสินบน 
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   - ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรับสิ่งของ อ ำนวยควำมสะดวก ควำมบันเทิง หรือ
สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด จำกผู้ต้องกำรควำมสัมพันธ์ที่ดีและคำดหวังให้มีกำรตอบแทนในอนำคต 
   - ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำรเรียกรับเงินหรือประโยชน์จำกผู้อื่น 
  (2) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 
   - ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
   - ห้ำมเจ้ำหน้ำที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำหรือสัมปทำนใดๆของหน่วยงำน 
  (3)ความปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย 
   - ห้ำมมิให้ผู้บริหำรมีควำมเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์กับคู่สัญญำโครงกำร
หรือสัมปทำนใดๆท่ีท ำกับหน่วยงำน 
   - ห้ำมมิให้ผู้บริหำร ก ำหนดนโยบำย/ทิศทำง/กำรด ำเนินกำร/กำรอนุมัติต่ำงๆหรือท ำ
กำรแทรกแซง กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 (4)ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  (1) การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 
   1.1 กำรสืบทอดวัฒนธรรมและให้มีกำรถ่ำยทอดพฤติกรรมในกำรท ำงำนที่ดีมีคุณธรรม
และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
   1.2 กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำร
ตรวจสอบในกำรทุจริตหำกเกิดขึ้นในหน่วยงำน 
   1.3 กดดันทำงสังคมต่อผู้ที่กระท ำกำรทุจริตให้เกิดกำรอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
  (2) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำนเพ่ือให้ควำมรู้เรื่อง
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่ 

- มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

(3) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3.1 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเพ่ือน ำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในปีงบประมำณปัจจุบัน 

- มีผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในปีงบประมำณปัจจุบัน ที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยับยั้งกำรทุจริตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3.2 การตรวจถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
- มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส โดยมี

กิจกกรมท่ีแสดงถึงควำมพยำมยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนที่มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
         - หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงอิสระไม่ถูกแทรกแซงจำก

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจ 
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- หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถตรวจสอบยับยั้งหรือป้องกันกำรทุจริตได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  
 

5.ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(1) มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- มีคู่มือหรือมำตรฐำนปฏิบัติตำมภำรกิจหลัก 
- มีกำรรำยงำนผลปฏิบัติตำมภำรกิจหลัก 
- เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำรปฏิบัติตำมระเบียบขั้นตอนอย่ำงเคร่งครัด เป็น

มำตรฐำนและยึดหลักควำมถูกต้อง 
1.2 ความเป็นธรรมในการบริหารงาน 

มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน 

- มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นหน้ำที่ตำม
ภำรกิจหลัก 

- เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่
เลือกปฏิบัติ 

(2) คุณธรรมในการบริหารงาน 
2.1การบริหารบุคคล 

-กระบวนกำรคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนระดับ กำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบหรือกำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆในหน่วยงำน ไม่มีกำรยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสำยหรือผลประโยชน์
อ่ืนๆแอบแฝง 

-หน่วยงำนมีระบบกำรธ ำรงรักษำควำมดี คนเก่งและเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนด้วยควำมจงรักภักดี 

-หน่วยงำนมีระบบกำรพัฒนำบุคลำกร กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรอบรม กำร
สัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรให้ทุนกำรศึกษำ อย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

2.2 การบริหารงบประมาณ 
 - มีระบบใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 - ไม่มีกำรรำยงำนกำรใช้เงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเดินทำง ค่ำวัสดุ

และอุปกรณ์ต่ำงๆ 
   - หน่วยงำนใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นและเกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุด 
(3)คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

 - ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนไม่มีพฤติกรรมสั่งงำนในเรื่องที่เก่ียวกับธุระส่วนตัว 
 - ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนมีกำรมอบหมำยงำนต่อผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีกำรอธิบำยรำยละเอียดของงำน ก ำหนดเป้ำหมำย ติดตำม ให้ค ำแนะน ำและร่วมแก้ไข
ปัญหำในงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเสมอ 

 
 



17 
 

(4)การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 - หน่วยงำนมีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

 
************************************************** 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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