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รายงานการวิเคราะท์ความเสื่ยง

เคํยวกับการปฏินัดิงานที่อาจเกิดผคประโยชน์ท้'บช้อน โรงพยาบาลf(รี!'ตนะ 

ประซ์าปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ร). ความเป็นมา
ร).ร) การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากชัน เท้นได้จากด้ชบีภาพลักษณ์คอริ!'ปชัน ในชัวงที ่

ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับตากว่าครี่งมาตลอดส่งผลถงภาพลักษณ์และด้ชบีความเชี่อน์นต่อต่างชาดิที่มีต่อ 

ประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ขาดิว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ได้ค่าทนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าด้ชนืวัดภาพลักษณ์คอริรัปชัน หรือ CPI ของประเทศไทยสูงกว่า 
ริอยละ ๕๐ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตใน 
ภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้น์าเกณ'ค์กาวประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการคำเนินงานชองหปวยงาน 
ภาครัฐมาใช้ในกาวประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสบุนให้ค่า CPI 
ชองประเทศสูงชัน ซึ่งเป็นเกณท์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและต่อด้านการทุจริตใน 

องค์กรโดยสนับสบุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการป้องกันผลประโยชน์นับช้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน การ 
ให้ความเตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๑.๒ การมีผลประโยชน์นับช้อนถึอเป็นการทุจริตคอริรัปชันประเภทหน่ึงเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในต์าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแชงการใช้คุลย 
พินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ชองรัฐ จนทำให้เกิดการละพิงคุณธรรมในการปฏินัตหนัาที่สาธารณะ 

ชาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะชองส่วนรวม และ 
ทำให้ผลประโยชน์หลักชององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสึยไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู ่

ในรุปชองผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าซ่ึนๆ ตลอดจน 
โอกาสในอนาคตด้งแต ่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามทำมกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดชังพบ 

ผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มิความเในเรีองดังกล่าวอีกเป็นจ้านวนมากจนน์าไปยู่กาวถูกกล่าวหา 
รัองเรียนเซึ่องทุจริตหรีอถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับช้อนหรือความขัดแชังกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดชองปัญหาการทุจริต 
ประพฤตมิชอบในระดับที่รุนแรงชัน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการนัฒนา 

ประเทศ

๑.๓ การป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนเป็นเรืองที่มีความสำดัญดังกล่าวช้างด้นในเกณทํการประเมินความ 
โปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อด้านกาวทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับ การ 
ดำเนินงานเรืองผลประโยชน์ทับช้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเซิงประจ้กษ ์ให้มีการสำเนินการ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏีบัดิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทันช้อน เพื่อกำหนดมาตรการ สำกัญในการ 

ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแค่ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยชองเจ้าหน้าที่รัฐที ่
เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนึ่ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏีบัดิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อนที่ได้ 
นึ ่มาค่าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนโรงพยาบาลศรีรัตนะอีกด้วย
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te. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับช้อน
๒.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซี่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบ้ตหน้าที่ในตำแหน่งหน้าท่ีที่บุคคล 
นั้น รับผิดชอบอยู ่และล่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รูตัว ่ม ี

เจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง 

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได ้อาท ิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กร 

ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง 
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสืยได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลน้ันขาด 

การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำ 

แบบนี้เป็นการกระทำที่ผิด ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

๒.๒ การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพี่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจ 

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประ๓ทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร การ 

กำหนดกลยุทธ ์หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน
๒) ความเส่ียงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินที่ใฃ้ใน 

การดำเนินการโครงการนั้นๆ

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุม 
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวช้อง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ปัจจัยภายใน เซ่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย ์จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยคร้ังการ 

ควบคุม กำกับ ดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแช่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที ่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพี่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความ 

เสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ 
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ 
นำไปสู่การทุจริต มากเท่าน้ัน

/๓.การวิเคราะห์..
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๓. การวิเคราะทํความเสื่ยงเกี่ยวกับการปฏิบดิงานที่อาจเพ1'ผลบร่ะโยซ^ทบ้,®อน 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏีบัดิงาน เพื่อ

ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการบ่ฏีบัคํงานที่อาจเกิดผลประใยชบ1์7หริ0ควาน 
ขัดแย้งระหว่างผลประโย,ชน์ส่วนคนและผลบ่ระใย,ชน์ส่านรวมเป็น^ก^ อันเกี่ยวเนี่อง เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ 

ทุจริต กล่าวคือ ธ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนดนและผล,ย่ระใยชน์ส่านราน 
มากเท่าใด ก็ยื่งมเอกาสก่อให้เกิดหรือน์าไปช่ืการทุจริดมากเห่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏบัดิงานที่อาจเกํคผลห่ระใยชน์ห่,นช0้นช0^รงพยาบาลศริร,ิตนะ 

ในครั้งน้ัได้นำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ดามกรอบมาดรฐาน และตามบริบทความ 

วิเคราะห ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏีบัดิงานที่อาจเกิดผลประโยขน์ทํบช้อน และสามารถดำหนดมาตรการแนา 
ทางการปัยิงกัน ยับย้ังการทุจริตหรือ ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป็องกันและ 
แกัเขปัญหาการ ทุจริตประพฤตมิชอบ การกระทำผิดวนัยของเจ้าหน้าที่รัรที่เป็นปัญหาส่ากัญ และพบบ่อยอีกด้วย
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏฺบตหรือละเว้นการปฏิน้ตหน้าที่โดยมิชอบ 

ในการปฏิน้ตราขการและผลประโยชน์'กับช้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหคุห่าให

๑. การปฏิบ้ตราชการตามอำนาจหน้าที่ของช้าราชการเป็นไปในลักบพะที่ขาดตกบกทร่อง หรือมิความ 

รับผิดชอบไม่เพึยงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าทเปในทางที่ทำให้ประชาชนชาดความเชื่อถีอในความมิคุพธรรม จริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการอีตมัน 

ในหลักธรรมาภิบาล
โรงพยาบาลศรืรัตนะ ขอวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์กับช้อน หริอ 

อาจเกิดการทุจริตและประพฤตมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยใช้แหล่งข้อมูลซึ่งเป็นภาพรวมชองโรงทยาบาล 

ศรีรัตนะ จากข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ ผ่านคูนย์ดำรงธรรมจังหว้ดคริสะเกษ 

และการรับเรื่องร้องเรียนของฝ่ายบริหารสำนักงานสาธารณสุข ตลอดจนข้อมูลจากการตรวจสอบภายในของ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และผู้ตรวจสอบภายในจากสำนักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข ข้อมูลระหว่างวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีเรื่องที่ตรวจพบ ประเด็นความ 
เสี่ยง ดังน



/๔.การดำเนิน...
-๔-

๔. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มี โอกาลเสี่ยงต่อการV]จริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน

■กระบวนงานที่มีช่องทางการเรียกร้องหรือผลประโยชน์จากผ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผ้อื่นที
เกี่ยวข้อง

■กระบวนงานที่เก่ียวซ้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที ่ซีงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อ 

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

■กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำให้ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
๒) โดยมีกระบวนงานที่ เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยง ต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน

■•การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
•■การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

■■การตรวจรับวัสด ุครุภัณฑ์
•การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓) ความเลืยหายที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะลม
■เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ หรือทำให้ผู้ปฏิบัติไข้เอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
■เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ไม่ทน ไม่เฉยและรังเกียจการทุจริตทุก 

รูปแบบ ให้กับช้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที ่ในสังกัด เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการรวมทั้งระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๔๔๑
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่เช่น คุณธรรมประจำชาต ิ“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
- จัดโครงการผึเกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาบีองกันการกระทำผิดวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี
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(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามเกณฑ์ของ กพ.

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา ๑๐๐ และ มาตรา ๑๐๓
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง

- จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง

/๔.สรุปผล...

๔



-๕-
๕. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้กำหนดพฤติกรรมที่นำไปสู,การทุจริตประพฤติมิชอบดังนี ้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างส่งเบิกจ่ายการเงินไม่ตรงตามแผน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับช้อน ตามแนวทางของ 

โรงพยาบาลภูลิงห ์จึงได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ ผลประโยชน์ทับ 
ช้อน โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น นำมากำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช ้ในประเมินความ 
เสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ ดังนี้

' ■ คำอธิบาย { ำ'-

โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ

1; ซีง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

I ร ' \,
โอกาสเกิดขึ้นบ้าง

111111118 น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย' 1
๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

* เกณฑ์มาตรชิานระดับความรนแรงของผลกระทบ

■■■ไ.;^.

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
■■■ f "ำ:■รั■ำำำำ':

๕ ๆ;;:;ำ;'. |11ฒเฒฒฒ

ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก

ปานกลาง

—

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน

'•รี';:''-:-':-'.!ำ- '■ำำ■บี;^••ำไป!®ำรำ:^~ะ:- - . y:C.

น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน

น้อยมาก
__

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์
.. .... ... ...........:::

/๖.การประเมิน.



-๖-
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณ 

ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คูณด้วย ระดับความ^นแรงของผลกระทบของแต่ละลาเหต ุ(โอกาส X ผลกระทบ) 
และนำมาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงโดยมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังน้ี

โอกาสที่จะ 
เกิดความเสี่ยง X

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ —

คะแนนระดับความ 
เสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
Risk Applite 
Boundary

๐-

I
ร

I1"I

ปานกลาง

ตํ่า

โอการทืจะเก้ดความเสียหาย (Likelihood) 

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนนระดับ 
ความเสี่ยง

มาตรการกำหนด

๔ สูงมาก ๑(ะ-๒ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงทันท ีมีมาตรการลดโอกาสและ 
ผลกระทบ และประเมินสามเสี่ยงชํ้าตามระยะเวลา จัดการถ่าย 

โอนความเสี่ยง หรือการยกเลิกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น
๓ จงี ๙-๑๔ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการ ลดความเส่ียง 

เพื่อให้อยุในระดับท่ียอมรับได้
๒ ปานกลาง ๔-๘ ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไมให้ความ 

เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

๑ ตํ่า ๑-๓ ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้น

/๗.ผลการวิเคราะห์..



-๗-
ผลการวิIคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการผลประโยขน์ท้'บซ้อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ลำตับ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระลับความ 
เสี่ยง

สำลับความ 
เสี่ยง

๑ กระบวนการ จัดซัอจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒ ๒ ๔ ๒
๒ การจัดซัอจัดจ้างส่งเบีกจ่ายการเงินไม่ตรงตามแผน ๓ ๑ ๓ ๒

๖. แผนซ้ศการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ท้บซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเส่ียง มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. กระบวนการจัดซัอจัคจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให ้ข้าราชการ และบุคลากร ห้ไลัริบ 
มอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน ป็ญข ีพ้สค ุต้องปฏินัค ิ

หน้าที่ตามระเบียบอม่างเคริงกริ'ด

๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่เฏิ'ริบผิดชอบด้านการจัดชี่อ 
จัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดชี่อจัดจ้างรายไตรมาส (สชร.๑) 
และ เสนอให้ห้วหน้าส่วนราชการริบทราบทุกคfง
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบดงานด้านพ้สคุและ 
บุคลากรที่เก่ียวซ้องจัคซัอจัดจ้าง ริบรองถึงความไม่เกี่ยวซ้อง 
สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดช่ีอจัดจ้าง

๓. การจัดชี่'อจัดจ้างส่งเบิกจ่ายการเงินไม่ตรงตามแผน ๑.เจ้าหน้าท่ีพัสคุ ผู้ที่ได้ริบมอบหมายให้ปฏีน้ตัแผนอย่าง
เคร่งคริด

๒. ผู้บังคับบัญชาต้องหมันเอาใจใส่ผู้ใด้บังตับบัญชา ในการ 
ปฏีบีตหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ


