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ค าน า 

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission)ก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยอีก
ด้วยเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
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การวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกีย่วกบัผลประโยชนท์ับซอ้น  
โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้ ประจ าปงีบประมาณ 2565 

 
1. ความเป็นมา  

 ด้วย โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ 
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักรไทย(ฉับชั่วคราว)พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระ
ราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่า  ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึง 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ 
แนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการองหน่วยงานองรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัด  
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 อ10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป 1 ค (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
เครือข่าย)  

2. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลังจริยธรรม โดยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับท าให้ผล
ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก น าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ 
ดังนั้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest:COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่ 
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ 
ส่วนรวม ซึ่งอาจกระท าโดยรู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลายไม่จ ากัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้นหมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  

การวิเคราะห์ความเสียงผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
ในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดเหตุ โอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของ
ผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

1. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่นข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ 
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ เป็นคู่ค้าท าธุรกิจกับรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  

2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน รับของขวัญ หรือของก านัลที่มีค่าอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่  

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ 

ส่วนตัว การใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว 

3. การวิเคราะหค์วามเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงิน        
ที่ชัดเจนได ้ 
- การคนหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือไดวาเปนขั้นตอนที่ส าคัญมากใน กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง เนื่องจากเปนการคนหาระบุและบงชี้เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
การปฏิบัติงานที่ท าใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนด โดยหนวยงาน จะใชวิธกีารตางๆ ในการ   
คนหาความเสี่ยง เชน การประชุมระดมสมอง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม 
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การพิจารณาขอผิดพลาดหรือขอบกพรองตาง ๆ ที่เคยเกิดข้ึนในหนวยงาน การพิจารณา ผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผนดิน ฯลฯ ส าหรับความเสี่ยงดานการทุจริต หนวยงาอาจจะ 
คนหาดวยวิธีการตาง ๆ ดังกลาวไดเชนกัน แตสิ่งที่ส าคัญ คือ หนวยงานควรคนหา ความเสี่ยงและสาเหตุที่แท
จริงของความเสี่ยง (Root Cause) เพ่ือใหสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมี ประสิทธิผลหรือตรงเปามากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงดานการทุจริตในหนวยงาน ซึ่งมีผลตอภาพลักษณขององคกร
และความเสียหายในรูปของเงินและทรัพยสินที่หนวยงานตองสูญเสีย  

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนขั้นตอนที่จะด าเนินการหลังจากคนหา ความเสี่ยง 
โดยเจาของงานหรือเจาของความเสี่ยงจะใชวิจารณญาณอยางเปนระบบเพ่ือวิเคราะหระดับของ โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือใหทราบระดับ ของความ
เสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพิจารณาเลือกจัดการความเสี่ยงเพียงบางตัว เนื่องจาก    
หนวยงานมีทรัพยากรจ ากัด จึงไม สามารถจัดการความเสี่ยงได ทั้งหมด -การจัดการความเสี่ยง                   
(Risk Response) เปนการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคลองกับความเสี่ยง เพ่ือที่จะ
พยายามลดระดับของความเสี่ยงใหลงสูระดับที่ยอมรับได(Risk Appetite) ซึ่งเนนการจัดการแบบปองกัน 
(Preventive Measure) มากกวาการแกไข เพ่ือไหไดรับผลกระทบนอยที่สุด - การติดตามประเมินผล 
(Monitoring) เปนการพิจารณาขอเท็จจริงและบริบทโดยรวมวา หนวยงานมีการบริหารความเสี่ยงอยาง       
เปนระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไมตามแนวทาง ที่ก าหนดไวในแผนการจัดการความเสี่ยง 
หากไมเปนไปตามลักษณะดังกลาว หนวยงานจะไดพัฒนาหรือปรับปรุง วิธีการจัดการความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น      
ตอไป ส าหรับการประเมินความเสี่ยง องคกรจ าเปนตองก าหนดเกณฑมาตรฐานที่จะใชในการประเมิน ไดแก
ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ ระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งอาจจะแตกตางกันไดตามบริบทและความเหมาะสมของแตละองคกร ส าหรับ
กรุงเทพมหานครระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบงเปน ๕ ระดับ (๕ คะแนน) ไดแก สูงมาก สูง      
ปานกลาง นอย และนอยมาก ทั้งนี้ เกณฑการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบดังกล าว 
สามารถ ก าหนดไดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองคกรที่มีความ    
พรอมดานขอมูล สถิติตัวเลข หรือจ านวนเงิน เพ่ือน าไปใชในการวิเคราะหอยางไรก็ตาม ส าหรับองคกรที่ไมมี   
ขอมูลสถิติตัวเลข หรือจ านวนเงิน สามารถก าหนดเกณฑใหเปนแบบเชิงคุณภาพได 

- การวิเคราะหโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต ปจจุบัน 
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยก าหนดเกณฑมาตรฐานเปน ๕ ระดับ (คะแนน ๕ คะแนน)  
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ตัวอยางเกณฑของโอกาสที่จะเกิดแบบเชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1. สูงมาก ๑ เดือนตอครั้งหรือมากกวา หรือมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวา ๐.๗๕ 

2. สูง ๑ – ๖ เดือนตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวา ๐.๕ – ๐.๗๕ 

3. ปานกลาง ๖ เดือน – ๑ ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวา ๐.๒๕ – ๐.๕ 

4. น้อย ๒ – ๓ ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวา ๐.๐๕ – ๐.๒๕ 

5. น้อยมาก มากกวา ๓ ปตอครั้ง หรือมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นมากกวา ๐.๐๕ 

 
ตัวอยางเกณฑของโอกาสที่จะเกิดแบบเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1. สูงมาก มีโอกาสในการเกิดทุกเดือน 

2. สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง หรือเกือบทุกเดือน 

3. ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

4. น้อย มีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง 

5. น้อยมาก  ีโอกาสเกิดนอยมากหรือยากมาก 

 
- ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 

โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงและผลกระทบหรือความรุนแรงของเหตุการณความเสี่ยงที่
อาจจะ เกิดขึ้น โดยหลังจากองคกรวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแลว องคกรตองน า
ผลการ   วิเคราะหดังกลาวมาประเมินระดับของความเสี่ยง ซึ่งแบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 พบว่ามีความเสียงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
บริหาร จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
ล าดับที่ ความเสี่ยง แนวทางการด าเนินการ การบริการจัดการ 

1. มาตรการการใช้รถ 1.การจัดท าแผนและการขอ
อนุมัติใช้รถราชการประจ าเดือน 
2.การควบคุมปริมาณการใช้
น้ ามันในแต่ละเดือน 
3.การให้ความรู้ สร้างจิตส านึกให้
บุคลากรมีระเบียบวินัย 

1.จัดท าคู่การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.ด าเนินการประกาศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

2. การละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่
ราชการ ไปท าประ
ประโยชน์ส่วนตน 
1.1การขดราชการโดยไม่มี
การลาตามระเบียบราชการ 
1.2การมาสาย กลับก่อน
เวลาราชการ 
1.3 การใช้เวลาราชการ ท า
ประโยชน์ส่วนตัว  

1.ประชุม ชี้แจง ปลุกจิตส านักให้
บุคลการให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
2.สนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เช่น รางวัล การ
ชมเชย  การให้การสนับสนุนอื่น 
ๆ เป็นต้น3.การใช้ระเบียบ
ราชการและวินัยที่เข้มงวด โดย  
ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
บุคลากร 
4.มีช่องทางการร้องเรียนให้มี
ความสะดวก เข้าถึงง่าย 
 

1.จัดท าคู่การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.ด าเนินการประกาศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

3. เจ้าหน้าที่มาเข้าประชุมไม่
ตรงเวลาที่ก าหนด 

1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ
ปฏิบัติราชที่ดี 
 

1.จัดท าคู่การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.ด าเนินการประกาศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
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3.1 การบริหารจัดการ  ตามหลัก 4 ประการส าหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย  
 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย         

และนโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง  
 2. สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน         

และเปิดเผยให้ ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ  
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือเจ้าหน้าที่ต้องระบุ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหาร  
ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมก าหนดนโยบาย  

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การ ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน  

3.2 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์    

ส่วนตน  
 2. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบใน

กรณีท่ีม ีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน 
 3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือป้องกัน

การรวมกลุ่มหรือ syndicate  
 4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผล   

ประโยชน์สูง  
 5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้

ตรวจสอบ พฤติกรรม ร่ ารวยผิดปกติ  
 6. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 
 7. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว  
 8. ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการท างานและ

การคอร์รัปชั่น 
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