










 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

 

 
 

 

 



 

ค าน า 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน

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

เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัเเรงงดงวนเชิงรุกในการปอองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงงใสตรวจสอบได้และ

การแก้ไขปัเหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัเหาส าคัเและพบบงอย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดคูงมือปอองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 

 

       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง        หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า          

 หลักการและเหตุผล       ๔ 

 วัตถุประสงค์        ๖ 

 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน    ๙ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง      ๑๐ 

 

ส่วนที่ ๓ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  ๑ 

บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์สงวนบุคคลโดยการละเมิดตงอกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหนงงหน้าที่ไปแทรกแซง 

การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนสงงผลกระทบตงอประโยชน์

สาธารณะของสงวนรวม  และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร  หนงวยงาน สถาบันและสังคมต้องสูเเสียไป โดย

ผลประโยชน์ที่สูเเสียไปอาจอยูงในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมของ

สังคม  รวมถึงคุณคงาอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตงระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อยงางไรก็ตาม

ทงามกลางผู้ที่จงใจกระท าผิด  ยังพบผู้ที่กระท าผิดโดยไมงเจตนาหรือไมงมีความรู้ในเรื่องดังกลงาวอีกเป็นจ านวน

มาก จนน าไปสูงการถูกกลงาวหาการร้องเรียนเรื่องทุจริต  หรือลงโทษทางอาเา ผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็น

ประเด็นปัเหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่กงอให้เกิดปัเหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบงอ

เกิดของปัเหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราด าเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO ( The Committee Sponsoring Organizations of the Tread 

way Commission)  เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ประเภทของความเสี่ยง 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ 

เปอาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่

สงงผลตงอกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไมงเหมาะสมรวมถึงความไมงสอดคล้องกันระหวงาง

นโยบายเปอาหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แขงงขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันสงงผลกระทบตงอ

วัตถุประสงค์หรือเปอาหมายขององค์กร 

 



 

-๕- 

  ๒.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน(Operational Risk:O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน

องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลสงงผลตงอประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

  ๓.  ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk:F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ

และการเงิน  เชงนการบริหารการเงินไมงถูกต้องไมงเหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไมงทันตงอสถานการณ์

หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เชงน การประมาณการงบประมาณไมงเพียงพอและไมง

สอดคล้องกับการด าเนินการ  เป็นต้น 

  ๔.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ(Compliance Risk:C) เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบตงางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไมงชัดเจนความไมง

ทันสมัยหรือความไมงครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับตงางๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัเเาการรงาง

สัเเาที่ไมงครอบคลุมการด าเนินงาน 

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 

๑. ปัจจัยภายใน  เชงน นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากร 

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

บงอยครั้ง การก ากับดูแลไมงท่ัวถึง และการไมงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายของหนงวยงาน 

๒. ปัจจัยภายนอก เชงน กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 

เทคโนโลยี  หรือสภาพการแขงงขัน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไมงวงาจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหนงงหน้าที่ที่

บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูง และสงงผลกระทบตงอประโยชน์สงวนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจเกิดขึ้นอยงางรู้ตัวหรือไมง

รู้ตัวทั้งเจตนาและไมงเจตนาและมีรูปแบบหลากหลายไมงจ ากัดอยูงในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สิน  หรือไมงใชงก็ได้ 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะท าให้

เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหวงางผลประโยชน์สงวน

ตนและผลประโยชน์สงวนรวมเป็นส าคัเ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยงางใกล้ชิดกับการทุจริต 

 



-๖- 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงด้านตงางๆ 

น ามาวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอกงหรา และชงวยให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์

ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

- การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 

รับผิดชอบไมงเพียงพอ 

- การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมและ 

จริยธรรม 

- การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์สงวนรวมมากกวงาประโยชน์สงวนตน  

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางปอองกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสทุจริต และเพ่ือก าหนด

มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัเหาการทุจิตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น

ปัเหาและพบบงอยอีกด้วย 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์สงวนตนกับผลประโยชน์สงวนรวม 

  ๒. เพ่ือแสดงความมุงงม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไมงให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์สงวนตัวในต าแหนงงหน้าที่อันมิควร 

  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตงอการบริหารราชการแผนดินแกงผู้รับบริการผู้มีสงวนได้สงวน

เสียและประชาชน 

 

 

 

 

 



 

-๗- 

ส่วนที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   

เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตงางๆ เพ่ือประเมินโอกาส 

และผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แกง ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

ความรุนแรงของผลกระทบ  และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง

พรรณา ที่ไมงสามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอการสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบงอยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอการสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยงางไมงร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศท างานที่ไมงเหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความสะดวกตงอการปฏิบัติงานบงอยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไมงสะดวกในการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

 

 

 



 

-๘- 

ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) 

 ระดับความเสี่ยง  แสดงถึงระดับความส าคัเในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก  ผลคูณของ

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  กับ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ โอการสที่เกิด ค าอธิบาย 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๔-๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ า ๑-๓ คะแนน 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบงงได้เป็น 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด 
เสี่ยงระดับสูงมาก ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ าหรือถงายโอน 
เสี่ยงระดับสูง ๙-๑๔ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง 
เสี่ยงระดับปานกลาง ๔-๘ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตงมีมาตรการควบคุม 
เสี่ยงระดับต่ า ๑-๓ คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 
 

 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

๒.๑ การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตงอการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 -   กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีชงองทางที่จะท าให้เกิดประโยชน์แกงตนเองแล 

พวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อยงางไมงเหมาะสมคือมี 

การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความชงวยเหลือแกงพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีชงองทางการเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีสงวนเกี่ยวข้องซึ่งสงงผล 

ทางลบตงอผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

-๙- 

 ๒.๒ กระบวนงานที่เข้าขงายมีโอกาสเสี่ยงตงอการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  -   การรับ-จงายเงิน 

  -   การจัดท าบัเชีทางการเงิน 

  -   การจัดซื้อจัดจ้าง 

  -   การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ 

  -   การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

  -   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไมงเป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

  -   การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ 

  -   การจัดหาพัสดุ 

  -   การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานและสัมมนา 

  -   การเบิกคงาตอบแทน 

  -   การใช้รถราชการ 

 ๒.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมงมีการปอองกันที่เหมาะสม 

  -   สูเเสียงบประมาณ 

  -   เปิดชงองทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ

ด้วยหน้าที ่

  -   เสียชื่อเสียและความนงาเชื่อถือของหนงวยงาน 

 ๒.๔ แนวทางการปอองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒.๔.๑   การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรารังเกียจ

การทุจริตทุกรูปแบบ เชงน 

  -   การเสริมสร้างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานสาธารณสุข 

                       อ าเภอกงหรา 

- เผยแพรงคงานิยมสร้างสรรค์ให้แกงเจ้าหน้าที่ 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 

- การสงงเสริมให้ผู้บังคับบัเชาเป็นตัวอยงางที่ดี 

 

 



 

-๑๐- 

  ๒.๔.๒  การปอองกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยตงอหนงวยงาน  เชงน 

  -   การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงงใสและเป็นธรรม 

  -   การเผยแพรงหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

  -   การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอกงหราอยงางสม่ าเสมอและตงอเนื่อง 

  -   จัดชงองทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๑- 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๔  ประเด็น

หลัก  ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมงเป็นไปตามระเบียบ 

๒. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

๓. การเบิกจงายงบประมาณที่ไมงถูกต้องตามระเบียบ 

๔. การเอ้ือประโยชน์ตงอพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตงละปัจจัยเสี่ยงแล้ว  จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวงางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

และผลกระทบของความเสี่ยงตงอกิจกรรม  หรือภารกิจของหนงวยงานวงา  กงอให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน

ระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งท าให้ทราบวงามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการกงอน 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

๑ กระบวนการจัดซื้ อจั ดจ้ าง ไมง เป็น ไปตาม
ระเบียบ 

๔ ๕ ๒๐ ๑ 

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๕ ๑๕ ๒ 
๓ การเบิกจงายงบประมาณที่ ไมงถูกต้องตาม

ระเบียบ 
๓ ๔ ๑๒ ๓ 

๔ การเอ้ือประโยชน์ตงอพวกพ้องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ๔ ๘ ๔ 
 

 

 

 

 

 



 

-๑๑- 

 จากตารางที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามรถสรุปและจัดล าดับความส าคัเของความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัเของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมงเป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๑ สูงมาก= ๒๐ คะแนน 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ ๒ สูงมาก= ๑๕ คะแนน 
การเบิกจงายงบประมาณที่ไมงถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ ๓ สูง=๑๒ คะแนน 
การเอ้ือประโยชน์ตงอพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ ๔ปานกลาง=๘ คะแนน 
 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ  คือสูงมาก  สูง  และ

ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

๑. ระดับความเสี่ยงสูงมาก  จ าเป็นต้องเรงงจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือ

ถงายโอนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงได้แกง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมงเป็นไปตามระเบียบ 

และการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

๒. ระดับความเสี่ยงสูง จ าเป็นต้องเรงงจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยูงใน

ระดับท่ียอมรับได้  ปัจจัยความเสี่ยง ได้แกง การเบิกจงายงบประมาณที่ไมงถูกต้องตามระเบียบ 

๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้แตงมีมาตรการควบคุม  ปัจจัยความเสี่ยง  ได้แกง 

การเอ้ือประโยชน์ตงอพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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