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คำนำ 

  โรงพยาบาลเกาะชาง โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ไดดำเนินการวิเคราะหความ

เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหจากความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดผลประโยชน ทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกัน

การทุจริตการบริหารงาน ที่โปรงใสตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปน

ปญหาสำคัญและพบบอยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ได

นี้มากำหนด เปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเกาะชาง อีกดวยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
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สวนท่ี 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เนื่องจากเปนการ

แสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่เขา

ไปแทรกแซงในการใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมใน

การปฏิบัติหนาที่สาธารณะ และทำใหผลประโยชนหลักขององค หนวยงาน สถาบันและสังคมสูญเสียไป โดย

ผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม 

รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแตระดับองคกร จนนำไปถึงระดับสังคม อาทิเชน การที่

เจาหนาที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอ่ืนๆ ไดจากผูประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การจัดซื้อจัด

จาง ฯลฯ เปนตน 

โรงพยาบาลเกาะชาง ไดดำเนินการวิเคราะหหาความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม

มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 

เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการ

บริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ความเสี่ยงจำแนกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk :SR) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ

เปาหมายพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกล

ยุทธที่กำหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย

เปาหมายกลยุทธโครงสรางองคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 

2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk :OR) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ

องคกร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณและการเงิน เชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาสม ทำใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอ

สถานการณหรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน ประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ
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และไมสอดคลองกับข้ันตอนการดำเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวาง

แผนการควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใชในการบริหารงบประมาณการเงนิดังกลาว 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) 

เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความชัดเจน

ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรม

สัญญาการรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดำเนินงาน 

ปจจัยความเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ที่จะทำใหไมบรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใดและจะเกิดขึ้นไดอยางไรและ

ทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการความ

เสี่ยง ในภายหลังไดอยางถูกตอง 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ 

1. ปจจัยภายใน เชน กฎระเบียบ ขอบังคับภายในองคกร ประสบการณของเจาหนาท่ี ระบบ

การทำงาน ฯลฯ 

2. ปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง การบวนการวิเคราะห

ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะ

ทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต 

กลาวคือ ย่ิงมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

มากเทาได ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตเทานั้น 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ เพ่ือใหเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 2. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปน

แบบอยางที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
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สวนท่ี 2  

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห 

จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดาน

ผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) และระดับความเสี่ยง ทังนี้กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ที่ไมสามารถ

ระบุเปนตัวเอง หรือจำนวนเงนิท่ีชัดเจนได 

เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ 1-4 (ทั่วไป) 

ระดับ 1 มีโอกาสเกดิ แตยังไมเกิด (รายงานใน15วัน) 

ระดับ 2 เกิดอุบัติการณแตไมถึงผูรับบริการ / สิ่งของ 
(รายงานใน7วัน) 

ระดับ 3 ถึงผูรับบริการ / สิ่งของ / แตไมเสยีหาย / ไมเปนอันตราย หรือสูญเสียทรัพยสินของโรงพยาบาล  
ตั้งแต 1,000 - 5,000 บาท 
(รายงานผูอำนวยการโรงพยาบาล รายงานใน3วัน) 

ระดับ 4 ถึงผูรับบริการ / สิ่งของ ตองมีการเฝาระวัง ติดตาม/ ตองรักษา/ ซอมแซม หรือสูญเสียทรัพยสินของ
โรงพยาบาล 5,000 บาทข้ึนไป 
(รายงานผูอำนวยการโรงพยาบาล รายงานภายใน24ชม.) 

  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดไว 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน สีสัญลักษณ 

4 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน สีเขียว 

3 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน สีเหลือง 

2 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน สีสม 

1 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L ) 1-3 คะแนน สีแดง 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 
  

2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเกาะชาง 

 โรงพยาบาลเกาะชาง โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ไดมีการประชุมวิเคราะหความ

เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สรปุไดดงัน้ี 

2.1 การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

- กระบวนการที่เก่ียวของกับการใชเงิน และชองทางที่จะทำประโยชนใหแกตนเอง

และพวกพอง 

2.2 กระบวนการที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

- การรับ – จายเงนิ 

- การจัดซื้อจัดจาง 

- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกำหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขามาประมูลหรือ

ขายสินคา 

- การตรวจรับพัสดุ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิด x ความรุนแรงของเหตุการณ 

  Degree of Risk = (Likelihood x Impact) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 

- การคดัเลือกบุคคลเขารับราชการ 

- การใชรถราชการ 

- ฯลฯ 

2.3 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปนการเปดชองใหเจาหนาท่ีใชโอกาสกระทำความผิดในทางมิชอบดวยอำนาจ

หนาที่ 

- หนวยงานเสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ 

2.4 แนวทางการปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

2.4.1 เสริมสรางจิตสำนึกใหเจาหนาที่โรงพยาบาลเกาะชาง โดยการ 

 - สรางจิตสำนึกใหเจาหนาที่ไดตระหนักถึงคณุธรรมจริยธรรม 

 - นำโมเดล STRONG (จิตพอเพียงตานทุจริต) มาเผยแพรใหเจาหนาที่รับทราบ

และถือปฏิบัติ 

 - ผูบังคบับัญชาถือปฏิบัติอยางเครงครัดเพ่ือเปนตัวอยางที่ดี 

2.4.2 การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน โดยการ 

 - แจงเวียนมาตรการ “จิตพอเพียงตานทุจริต” STRONG ใหเจาหนาที่รับทราบ 

 - เผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 

 - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

อยางสม่ำเสมอ 

3. สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเกาะชาง 

 จากการประชุมวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลเกาะชางได

กำหนดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไว จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ไมเปนไปตามระเบียบ 

2. การเอ้ือตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 

3. การเรียกรับผลประโยชน เชนของขวัญ ของกำนัล ฯลฯ 

4. การนำรถราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนบุคคล 

 เม่ือพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) x ความรุนแรง (Impact) ของแตละประเด็น

ความเสี่ยงแลว สามารถนำมาวัดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนไดตามตารางดานลางนี้ 
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ลำดับ ปจจัยความเสี่ยง โอกาส 
 

(Likelihood) 
(1) 

ความ
รุนแรง 

(Impact) 
(2) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 

(Degree of risk) 
(3) = (1) x (2) 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ ไม
เปนไปตามระเบียบ 

3 2 6 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

2 การเอ้ือตอพวกพองในการจัดซื้อ
จัดจาง 

3 3 9 
(ความเสี่ยงสูง) 

3 การเรียกรับผลประโยชน เชน
ของขวัญ ของกำนัล ฯลฯ 

3 2 6 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

4 ก ารน ำร ถ ราช ก าร ไป ใช เ พ่ื อ
ประโยชนสวนบุคคล 

3 2 6 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk map) 
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 
  

4. ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 จากตารางขางตน สรุปไดวาปจจัยความเสี่ยงท้ัง 4 ปจจัยนั้น ปจจัยท่ีมีความเสี่ยงสูงเปน

อันดับที่ 1 คือ ปจจัยการเอื้อตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง ระดับความเสี่ยงสูง (9 คะแนน) ปจจัย

นอกจากนั้นอยูในระดับความเสี่ยงปานกลาง (6 คะแนน) ซึ่งนำผลการวิเคราะหความเสี่ยงมาจัดแผนจัดการ

ความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน ไดดังนี้ 
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5. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  

 

แบบรายงานการประเมินคามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงพยาบาลเกาะชาง อำเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

แผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลเกาะชาง อ.เกาะชาง  
จ.ตราด 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ีไมเปนไป
ตามระเบียบ 

1. ควบคมุ กำกับ ใหเจาหนาที่ ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ 
กฎกระทรวง และหลักเกณฑตางๆ อยางเครงครัด 

2. ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานจัดซื้อซื้อจัดจาง จัดทำสรุปรายงาน
การจัดซื้อจัดจางรายเดือน เสนอผูบังคับบัญชาทราบ 

3. สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารงานพัสดุ รับการอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู 
ความแมนยำ ในระเบียบและแนวทางท่ีถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเอ้ือตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 1. ควบคุม กำกับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวของ
กับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหถือปฏิบัติ
อยางเครงครดั 

2. ประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียน การละ
เวนการปฏิบัติหนาที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให
ยึดถือปฏิบัติ 

3. การเรียกรับผลประโยชน เชนของขวัญ 
ของกำนัล ฯลฯ 

1. ประกาศหลัก เกณฑการรับ ขอปฏิบัติ  เรื่องการรับ
ของขวัญ สินน้ำใจ เพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครดั 

2. ประกาศ คูมือผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลเกาะชาง 
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

4. การนำรถราชการไปใชเพ่ือประโยชน
สวนบุคคล 

1. ควบคมุ กำกับ ดูแล การนำรถราชการไปใช ทุกกรณี 
2. แตงตั้งคำสั่ง  
        - พนักงานขับรถยนต 
        - ผูควบคมุรถราชการ 
        - ผูมีอำนาจส่ังใชรถราชการ 
เพ่ือปองกันการนำรถราชการไปใชกิจสวนบุคคล 
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6. แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

ปจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอ
บ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง ม.

ค.
63

 

ม.
ค.

63
 

ม.ี
ค.

63
 

เม
.ย

.6
3 

พ.
ค.

 6
3 

ม.ิ
ย.

 6
3 

ก.
ค.

 6
3 

ส.
ค.

63
 

ก.
ย.

63
 

1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจางท่ีไมเปนไปตาม
ระเบียบ 

3 2 6 1. ควบคุม กำกับ ใหเจาหนาที่ 
ปฏิบัติตาม พรบ. ระเบียบ 
กฎกระทรวง และหลักเกณฑ
ตางๆ อยางเครงครัด 
2. ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
จัดซื้อซื้อจัดจาง จัดทำสรุป
รายงานการจัดซื้อจัดจางราย
เดือน เสนอผูบังคับบัญชา
ทราบ 
3. สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารงานพัสดุ รับการอบรม
เพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู 
ความแมนยำ ในระเบียบและ
แนวทางที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน 

         กลุม
บริหารงาน

ทั่วไป / 
งานพัสด ุ

2 . ก ารเอื้ อตอพวก
พองในการจัดซื้อจัด
จาง 

3 3 9 1. ควบคุม กำกับเจาหนาที่ให
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวของ
กับการเสริมสรางคณุธรรม 
จริยธรรม เพื่อใหถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด 
2. ประกาศหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเก่ียวกับขอรองเรียน 
การละเวนการปฏิบัติหนาที่
และการประพฤตมิิชอบ 
เพื่อใหยึดถือปฏิบัต ิ

         กลุม
บริหารงาน

ทั่วไป / 
งานพัสด ุ

3. การเรียกรับ
ผลประโยชน เชน
ของขวัญ ของกำนัล 
ฯลฯ 

3 2 6 1. ประกาศหลักเกณฑการรับ 
ขอปฏิบัติ เรื่องการรับ
ของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อทราบ
และถือปฏิบติัอยางเครงครัด 
2. ประกาศ คูมือผลประโยชน
ทับซอนโรงพยาบาลเกาะชาง 
เพื่อทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครดั 

         กลุม
บริหารงาน

ทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 




