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บทน า 

 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

บทที่ 1 

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศ อย่างมหาศาลและเป็น อ ุปสรรคสำคัญต ่อการพ ัฒนา
ประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม ่ซับซ้อน อาทิ การ รับส ินบน การจัดซื้อจ ัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการ
ทุจริตที่ซับซ ้อนมากข  ้น ตัวอย่างเช ่น การทุจริตเช ิง นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติซ ่งเช่ือมโยง สู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขป ัญหาการทุจริต โดยหน ่วยงานที ่เกี่ยวข ้องได้รว่มก ันสร ้างเครื่องมือ กลไก และ ก าหนดเป้าหมาย
ส าหรับ การปฏ ิบัต ิงานด้านการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริต เริ่มต้ังแต่ ช ่วงปี พ.ศ. 2551 จนถ งปัจจ ุบัน การดำ เนินงานได้สร้างความต่ืนตัว
และ เข ้ามาม ีส่วนร่วมในการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาท ของแต่ละหนว่ยงาน จ งมีความจ า เป็นอย่างยิ ่งที่จะต ้องปรับฐานความค ิด 
และสร้างความตระหนักรู้ ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปราม การทุจริตซ ่งมีความ สอดคล้องก ับ
สถานการณ ์ทางการเม ือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  รวมถ  งการสร้างความตระหน ักในการ ประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคน
ในสังคม โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความ ซื่อสตัย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดีดังนั้นสาระส าคัญ ที่มีความเช่ือมโยงส า หรับ
ทิศทางการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ของกระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมิน
โอกาสและ ผลกระทบของความเส่ียง และด า เนินการวิเคราะห์และจัดล า ดับความ เส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน
ความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เส่ียง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ ชัดเจนได้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถ ง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสีย
กับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดย
การกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับ ซ้อนการขัดก ันระหว ่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมม ีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบ 
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถ งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth 
Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการข ัดกัน ระหว ่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รปูแบบ และส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด
เพ ิ่มอ ีก 2 รูปแบบ (รูปแบบที่ 8 และ รูปแบบท่ี 9) รวมท้ังส้ิน 9 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที ่
2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จาก ท่ีเคยด ารงตำแหน่งในหน ่วยงานนั้นหาประโยชน์        

จากหนว่ยงาน 
4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหร ือผู ้อ ื่น 
6. การใช้บ ุคลากรหรือทร ัพย ์สินของหน่วยงานเพ ื่อประโยชน์ส่วนตน 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ ื่อประโยชน์ทางการเมือง 
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8) การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์แก่เครอืญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
9) การใช้อิทธ ิพลเขา้ไปมีผลต ่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ร ัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอ ื่น 
ดังนั้น การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน จ งเป็นมาตรการอย่างหน ่ง ที่จะ ช ่วยส ่งเสร ิมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการ

ทุจริตได ้อย่างมีประสิทธ ิภาพ โดยหน ่วยงานจะต ้องมีการว ิเคราะห์ ความเส่ียงเก ี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานหร ือการปฏ ิบัติงานของเจ ้าหน้าท่ีที ่อาจจะเก ิด
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนและจะต ้องม ีการสร้างระบบเพื่อป ้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหร ือการข ัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
จะต้องมีการจัดประช ุม หร ืออบรม/ส ัมมนา หรือแลกเปล ี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ทั้งนี้เพ ื ่อเป็นการปล ูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน ้าที ่ภายในหน ่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถ แยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัว 
ออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. สร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตใน การบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ 

โดยชอบตามกฎหมาย ให้ย ดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืน หยัดท า ในส ิ่งที่ถ ูกต ้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
4. สร ้างความเช่ือม ั่นศรัทธาต ่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ ผู้ร ับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเส ีย และ ประชาชน โดยก าหนดนโยบาย

หลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1. มุ่งเน้นการสร ้าง ส ืบทอดว ัฒนธรรมส ุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนต ัวใน ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้

โดยชอบตามกฎหมาย คู่มือ ผลประโยชน์ ทับซ้อน Conflict of Interest 
2. ส ่งเสร ิมให้เจ้าหน้าที่ของร ัฐมีความส ุข มีค ุณธรรม จริยธรรม ในความรับผิดชอบต ่อหน้าที ่
3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ ้าง เช ่า แลกเปล ี่ยน หรือโดยว ิธ ีอ ื่นใดให้สอดคล้อง กับประกาศ ระเบียบ 

หล ักเกณฑ์วิธ ีปฏ ิบัติ และมต ิคณะรัฐมนตรีที่เก ี่ยวข ้อง รวมถ  งด าเนินการตามเกณฑ์การประเม ิน ค ุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
แนวทางปฏิบัติ 

1. เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
(1.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(1.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประช ุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม 
(1.4) ระเบียบส าน ักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการพ ัสดุ พ.ศ. 2535 และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
(1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรีประกาศ ข ้อบังค ับ หลักเกณฑ ์และอ ื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

2. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
3. หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
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หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ : การปฏ ิบัติหน ้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถ  ง ความเห็น และท ัศนคต ิส่วน

บ ุคคล มีความเป็นกลาง ไม่ม ีอคติล าเอียง 
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ ส่วนตัว หรือ ความสัมพันธ์

ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. ส ่งเสริมความรับผิดชอบส ่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การปฏ ิบัติตนที่ย ดหล ักค ุณธรรม และความเป็นมืออาชีพ

ของเจ้าหน้าที่ ในการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น แบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเล่ียงประโยชน์ทับซ้อน และ สร้าง วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ 

จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรือ อุปกรณ ์
4. การอนมุ ัติ/อน ุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบว ิชาช ีพ 
5. การกระจายงบประมาณ 
6. การปรับการลงโทษ 
7. การให้เงินหรือส่ิงของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนการตัดสินข้อพิพาท 
8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

การให ้-รับของขวัญและผลประโยชน์ หล ักการและแนวค ิดนี้สามารถประย ุกต์ใช ้ประกอบการด า เนินการตาม นโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ 
ของข้าราชการ พลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติ  
ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หล ักเกณฑ์การรับทรัพย์ส ิน หรือประโยชน์ 
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน ้าที่ของรัฐ 

 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล แว้ง 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน  โรงพยาบาลแว้ง  กระทรวงสาธารณส ุข  ด าเนินการว ิเคราะห์ ความเส่ียงเก ี่ยวกับการปฏิบ ัต ิงานที่ก ่อให้เก ิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSOเป็นกรอบการว ิเคราะห์ ความเส่ียงเก ี่ยวกับผลปะโยชน์ทับซ้อนการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
การวิเคราะห์ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ  ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเส่ียง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ เส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเส่ียง ทั้งนี ้ ก าหนด เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 



4  

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

     5  สูงมาก มีโอกาสเกดิข ้นเป็นประจ า 
     4 สูง มีโอกาสเกดิข ้นบ่อยครั้ง 
     3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิข ้นบางคร้ัง 
     2 น้อย มีโอกาสเกดิข ้นน้อยครั้ง 
     1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิข ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินยัอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถ งระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว ้๔ ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับส ูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง ( Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด ระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิด

ความเส่ียง ( Likelihood) และผลกระทบที่เกิดข ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
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ซ ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสี 
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการ 
ควบคมุความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส ้ม 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 

 

โรงพยาบาลแว้ง ประกาศมาตรการป ้องก ัน การทจุริตและแก ้ไขการกระท าผิดว ิน ัยของเจ้าหน ้าท่ี รัฐในสังกัด โรงพยาบาลแว้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัยของ เจ้าหน้าท่ีรัฐสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเส่ียงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับการปฏิบ ัติงานท ี่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลแว้ง พบว ่า 
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ผลการวิิเคราะหิ์ความเสีิ่ยงและจัดล าดับความส าคิัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชนิ์ทับซิ้อน 
 

ผลการวิิเคราะหิ์ความเสีิ่ยงดิ้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคิัญของความเสี่ยง 
การจัดท าโครงการอบรมสัมมนา ศ กษาดูงาน ประชุมวิชาการ ล าดับ 1 (สูงมาก = 18 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 3 (สูง = 18 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล าดับ 4 (สูง = 3คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น3ระดับคือสูงมากสูงและปาน กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลแว้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 

 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจ ัยความเส ี่ยง 
 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง มี 
มาตรการลด และประเมินซ้ า หรือ ถ่าย โอน
ความเส ี่ยง 

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เปน็ไปตามระเบียบ 
-การใช้รถราชการการเบิก ค่าตอบแทน 

เส่ียงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง และม ีมาตรการลด
ความเส่ียง เพ ื่อให้อยู่ใน ระดับทีย่อมรบัได้ 

- การจัดท าโครงการอบรมสัมมนา ศ กษาดูงาน 
ประชุมวิชาการ 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการ ควบคุม 
ความเส่ียง 

- 

ต่ า - - 
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อันดับ ผลประโยชน์ทับซ้อน พฤติกรรม 

1 - การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน - น าวัสดุครุภ ัณฑ ์หลวงไปใช้ส ่วนตัว 
- ใช้โทรศัพท์หลวงในเร่ืองส่วนตัว 
- น ารถยนต์หลวงมาใช ้ในธ ุระส่วนตัว 
- ใช้น้ าประปาหลวงล้างรถส่วนตัว 
- ใช้เวลาราชการปฏิบัติงานส่วนตัว 

2 - การรับผลประโยชน์ต่างๆและผลจากการรับ 
ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจการ ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

- รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 
- หรือจากผู้มารับบริการ 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชนิ์ทิับซิ้อนในโรงพยาบาลแว้ง 
อันดับ พฤติกรรม แนวทางแก้ไข 

1 - น าวัสดุครุภ ัณฑ ์หลวงไปใช้ส ่วนตัว 
- ใช้น้ าประปาหลวงล้างรถส่วนตัว 
- ใช้เวลาราชการปฏิบัติงานส่วนตัว 
- น ารถยนต์หลวงมาใช ้ในธ ุระส่วนตัว 
- ใช้โทรศัพท์หลวงในเร่ืองส่วนตัว 

- สร้างเสริมความเข้าใจแกบุ่คลากรทุกคนในโรงพยาบาลให้ใช้
ในการคิดแบบ Digital คือ สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนออก
จาก ประโยชน์ส่วนรวมได้ 
- หากเจ้าหน้าที่ยังมีพฤติกรรมดังกล่าวซ้ าๆ บ่อย ๆ เป็นการเข้า
ข่ายฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ย่อม ส่งผลให้ถูกลงโทษ คือ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท ั่งถ งข ั้นิ
ไลิ่ออก ข น้อยู ่กับความร้ายแรง ของการฝาฝ ืน 
- ถ้าพฤต ิกรรมการใช ้บุคลากรหร ือทรัพย์ส ิน ของหน่วยงาน เพ ื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เข้าข่ายิการฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ รพ. มีการรับ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือเข้าร่วมการมี พฤติกรรมดังกล่าว ซ ่งมีผลต่อความเป็นธรรม 
ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หาก ถูกตัดสินว่าผิดจริง  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจ มีส่วนร่วมใน การรับโทษทางอาญา ด้วย 

2 - รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ หรือ จากผู้ มารับบริการ - การจะรับของขวัญหรือผลประโยชน์ มี 3 ค าถาม ที่ควรใช้ใน
การตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่ รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
คือ 
1) เราควรรับหรือไม่ 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม ่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
- ในโอกาสที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสม ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือการให้กันตามารยาทที่ 
ปฏิบัติกันในสังคม 
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อันดับ พฤติกรรม แนวทางแก้ไข 

  สามารถรับได้ โดยของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ ได้รับเมื ่อเทียบกับ
ราคาตลอดมีค ่าไม่เก ิน 3,000 บาท 
- ถ้าเป็นการใหเ้งินท่านต้องปฏเิสธ ไม่ว่าโอกาส ใดๆ หรือการรับเงิน
สดหรือส่ิงใดๆ เช ่น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับ 
สินบน และเป็นการผ่าฝืนประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน
ท้ังส้ิน 
- ต้องรายงานหน ่วยงาน (คณะกรรมการ ITA) และลงทะเบียนไว้ 
ได้แก่ 1) ของขวัญที่มีค่าทาง ประวัติศาสตร ์หรือวัฒนธรรม เช ่น งาน
ศิลปะ ผลประโยชน์ท่ีมีค่าระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท 
และเจ้าหน้าท่ีมีความ จ าเป็นต้องรับให้องค์กร โดยผู้อ านวยการ
ตัดสิน ว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลคน
นั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าว หรือไม ่2) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่
มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาทให้ส่งมอบ เป็นทรัพย์สิน
ขององค์กรเพื่อให้ประโยชน์ สาธารณะหรือตามความเหมาะสม 
3) ของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมี ค่าเก ิน 
3,000 บาท ต้องรายงาน คณะกรรมการ ITA และลงทะเบียนไว้ 
- ถ้าพฤติกรรมการรับของขวัญจากผู้มาติดต่อ ราชการ หรือจากผู้
มารับบริการ เข้าข่ายการรับ สินบน และสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าท่ีของ รพ.มีการรับผลประโยชน์ทับ ซ้อน
หรือเข้าร่วมการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซ ่งมี ผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มี
ส่วน เกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน การรับโทษทางอาญา ด้วย 
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บทท่ี 2 
แนวทางการประเมิินความเสีิ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. แนวทางการประเมิินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทิับซิ้อน 

การน าเครื่องมือประเมินความเสียงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหน ่งว่า การด าเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต 
มาตรฐาน COSO 2013 เป็นการควบคุมภายในตามแนวทางใหม่ ท าให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่ทาหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม แต่ละ
องค์ประกอบต้องท างาน ร่วมกันอย่างบูรณาการต้ังแต่ต้นจนจบ หากมีประเด็นที่ยังอ่อนแอ เป็นจุดอ่อน หรือไม่เพียงพอจะต้องรายงาน และป้อนกลับถ งผู้ที่
เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ด าเนินการแก้ไขทันทีในกดรอบเวลาที่เหมาะสมส่ิงที่เป็นความเช่ือของ COSO 2013 คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมภายในควรจะ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ของธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดาเนินงานที่เคย 
ด าเนินงานเองสู่การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกด าเนินการแทนซ ่งต้องท าให้ขยายการก ากับควบคุมออกไปสู่ บุคลากรผู้ให้บริการภายนอก ด าเนินการแทนซ ่งต้อง
ท าให้ขยายการก ากับควบคุมออกไปสู่บุคลากรผู้ให้บริการ ภายนอกด้วยการปรับกรอบแนวทางการควบคุมภายในจาก COSO 1992 สู่ COSO 2013 จ งท าให้ 

(1) กิจกรรมต่างๆ มีการทบทวนระดับกลยุทธ์ว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการปรับปรุง ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในหรือไม่ 

(2) ท าให้กิจกรรมมีโอกาสในการบูรณาการและเช่ือมโยงหน้าที่ในการค้นหาความเส่ียงและการก ากับ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 
ให้แทรกแทรงในระหว่างการด าเนินการธุรกรรมกิจกรรมให้ ชัดเจนข ้น 

(3) ท าให้กิจกรรมต้องมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในต้องท าให้ 1. มีอยู่ 2. ปฏิบัติได้จริงในการท า หน้าที่ก ากับภาระงานต่างๆภายในกิจการ 
2. กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน สภาพแวดล้อม 

1. องค์กรย ดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
2. คณะกรรมการแสดงออกถ งความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล 
3. คณะกรรมการและฝ ่ายบร ิหาร มีอำนาจส ั่งการช ัดเจน 
4. องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
5. องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 
6. ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
7. ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
8. พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
9. ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคุม 
10. ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
11. พัฒนาระบบเทคโนโลย ีที ่ใช้ในการควบค ุม 
12. ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
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สารสนเทศและการสื่อสาร 
13. องค ์กรมขี ้อมูลที่เก ี่ยวข ้องและม ีคุณภาพ 
14. มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้ควบคุมภายในด าเนินการต่อไปได้ 
15. มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล 
16. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
17. ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี ้องค์ประกอบการควบค ุมภายในแต่ละองค ์ประกอบและหลักการจะต้องม ีอยู่จร ิงและปฏ ิบัติได้ อ ีก ทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันจะ

ท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะเน้นมาตรฐาน COSO 2013 องค ์ประกอบท่ี 2 
หล ักการที ่8 ในการประเมิน ความเส่ียงจากการทุจริตเป็นหล ัก 
ข้ันตอนการประเมิินความเสีิ่ยงการทุจริต 

1. การระบุความเส่ียง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
3. เมตริกส์ระดับความเส่ียง (หาค่าความเส่ียงรวม) 
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
5. แผนบริหารความเส่ียง 
6. การจัดท ารายงานการเฝ ้าระว ังความเส่ียง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
9. การรายงานผลการดาเนินงานแผนการบริหารความเส่ียง 

3. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
กรอบหรือกระบวนงาน 

นิยาม Corrective แก ้ไขปญัหาที่เคยรับรู้ว ่าเกิดข ้น ส ิ่งที่ม ีประวัติอยู่แล้วทำอย่างไรจะไม่ให้เก ิดซ ้ำอ ีก Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส ่องต้ังแต่แรก ต้ังข ้อบ่งช ี้ บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดบัความเสี่ยงหรือให้
ข้อมูลเบาะแสแก่ผูบ้ริหาร 
Preventive ป้องกัน หลีกเล่ียงพฤติกรรมนาไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเกิด มาก ่อน คาดหมายได้ว ่ามีโอกาสส ูงที่
จะเกดิซ้ าอ ีก (Know Factors) ทั้งท ี่รู้ว ่าท าไปมีความเส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Work Flow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าให้การ
ทุจรติเข้ามาได้อีก 
Forecasting การพยากรณ์ประมาณการส่ิงที่อาจจะเกิดข ้นและป้องกันป้อวงปรามล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความ
เส่ียงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknow factors) 
4. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต 

ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซ ่งเกิดจาก ช่องไขว้ของระบบต่างๆ คุณภาพการ
ควบคุม ก ากับการควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎีสามเหล่ียมการ
ทุจริต (Fraud Triangle) 
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5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ความเส่ียงการทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเส่ียงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรอือนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเส่ียงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. 2565  ตัวช้ีวัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การระบุความเส่ียง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
3. เมตริกส์ระดับความเส่ียง (หาค่าความเส่ียงรวม) 
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
5. แผนบริหารความเส่ียง 
6. การจัดท ารายงานการเฝ ้าระว ังความเส่ียง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเส่ียง 

6. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงเก ี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ ้อน มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุความเส่ียง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
3. เมตริกส์ระดับความเส่ียง (หาค่าความเส่ียงรวม) 
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
5. แผนบริหารความเส่ียง 
6. การจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเส่ียง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
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บทท่ี 3 
การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การประเมินความเส่ียงเกี่ยวก ับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแว้ง ก าหนดขั้นตอน การ ประเมินความเส่ียง เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ความ
เส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนงานที่จะเมินความ เส่ียงเก ี่ยวกับการปฏ ิบัต ิงานท ี่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสน ับสนุน
ตามอำนาจหน้าท่ี ของโรงพยาบาลแว้ง จ านวน 5 กระบวนงาน ได้แก่ 

(1) ความเส่ียงเก ี่ยวกับการปฏ ิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) ความเส่ียงเก ี่ยวกับการปฏ ิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม ศ กษา ดูงาน และสัมมนา 
(3) ความเส่ียงเก ี่ยวกับการปฏ ิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบ ิกจ่ายค่าตอบแทน 
(4) ความเส่ียงเก ี่ยวกับการปฏ ิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ 
(5) ความเส่ียงเก ี่ยวกับการปฏ ิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการน าวัสดุอ ุปกรณ์ทางราชการ ไปใช้ในกิจการส่วนตัว 
ส าหรับขั้นตอนที่ 9 เป็นการรายงานตามแผนการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซ ่งจะ ด าเนินงานรายงานภายหล ังจากด าเนินการตาม

แผนบร ิหารความเสี ่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้พ ิจารณา เลือกประเด็นความเส ี่ยงเกี่ยวกับการปฏ ิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซ ่งจะด าเนินการ
รายงานภาย หลังจากการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้น าประเด็นความเส่ียงจากการปฏิบัติงานตามค าส่ัง
ส านักงานงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ท่ี 4195/2561 ลงว ันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้ท าการประเมนิความเส่ียงเก ี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจด้านสนับสนุน จ านวน 5 กระบวนงาน และได้ น าความเส่ียงที ่คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาท าการพิจารณา 
และว ิเคราะห ์ความเส่ียงเพิ่มอ ีก 1 กระบวนงาน ซ ่งเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรของทางราชการโดยมีความเส่ียง 

จากการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลแว้งได้ประเมินความเส่ียงเก ี่ยวกับผลประโยชน์  ทับซ้อน 
เพ ิ่มอ ีก 1 ประเด็น 

(1) การจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) การจัดท าโครงการฝ  กอบรม ประช ุม ศ กษา ดูงาน และสัมมนา 
(3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
(4) การใช้รถทางราชการ 
(5) การน าวัสดุ อุปกรณ์ทางราชการไปใช้ในกิจการส ่วนตัว 
(6) การจ่ายเวชภ ัณฑ ์ที ่ไม่ใช่ยาเกินความจ าเป็น 

ชื่อกระบวนงาน 
(1) กระบวนการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
(2) กระบวนการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท า โครงการฝ  กอบรมประช ุม ศ กษา ดูงาน และ
สัมมนา 
(3) กระบวนการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน  
(4) กระบวนการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถทางราชการ   
(5) กระบวนการความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการน าวัสดุ อ ุปกรณ ์ทางราชการไปใช ้ในก ิจการส่วนตัว 
(6) กระบวนการความเส่ียงเก ี่ยวกับการปฏ ิบัติงานที ่อาจเก ิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายเวชภ ัณฑ ์ ที่ไม่ใช่ยาเกินความจ าเปน็ 
 
 
 
 

บทที่ 4 
แผนปฏบิัติการบริหารความเสี่ยง 
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โรงพยาบาลแว้ง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถ งปฏิบัติการควบคมุความเสี่ยงซ ่งประกอบด้วยการวางแผนความเสี่ยงโดยการระบุความ
เสี่ยงด้านตา่งๆ ,การวิเคราะห์ความเสีย่ง,การประเมินความเสีย่ง,การดูแลความเสี่ยง,การตรวจสอบความเสี่ยงและการควบคมุความเสี่ยง 
เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุดจากหลักการที่วา่ผู้ทีอ่ยู่หน้างานจะรู้จักความเสี่ยงในงานของตนเองดีที่สดุ 
แนวคิดนี้จ งประกอบด้วยแกนกลาง คอื risk management process (RMP) จากกรอบความคดิดังกลา่ว วางแผนที่จะให้หัวหน้า
หน่วยงานทุกหน่วยทบทวนบริบทและระบุความเสี่ยงของหน่วยตนเองว่าอะไรบ้าง โอกาสเกดิบ่อยมมีากน้อยเพยีงไร และประเมินว่า
ความรุนแรงมากน้อยเพียงไร เพื่อน าไปสู่การจัดล าดับความส าคัญ และหาแนวทางหลีกเลี่ยง ป้องกัน แก้ไข การถ่ายโอนความเสี่ยง เมื่อ
ท าไดม้ีการตรวจตดิตามและทบทวนวา่เกิดเหตุดังกล่าวมากน้อยเพียงไร (Momitor and review) และสื่อสารไปยังหน่วยเหนือข ้นไป
เพื่อขอความช่วยเหลือหรือหาค าแนะน า (Communicate and consult) หรือแบ่งปันแนวทางปฏบิัติทีด่ีไปยังหน่วยอื่น คณะกรรมการ
ได้พิจารณาทีละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
































