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ค าน า 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน   ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน COSO ( The Committee Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมของ
สังคม  รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า ผิด  ยังพบผู้ที่กระท าผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวน
มาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาการร้องเรียนเรื่องทุจริต  หรือลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบั นที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ป่าบอน  ด าเนินการวิเคราะห์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO ( The Committee Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission)  เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประเภทของความเสี่ยง 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk:S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ 
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอกที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และการปฏิบั ติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  ๒.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk:O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
  ๓.  ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk:F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน  เช่นการบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ 
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หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับการด าเนินการ  เป็นต้น 
  ๔.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ(Compliance Risk:C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึง การท านิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ 

๑. ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลง ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ย นแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายของหน่วยงาน 

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี  หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอา จเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สิน  หรือไม่ใช่ก็ได้ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกร ะบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ย วกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงด้านต่างๆ 
น ามาวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  และช่วยให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุงทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้ 

- การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

- การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

- การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสทุจริต และเพ่ือก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจิตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น
ปัญหาและพบบ่อยอีกด้วย 
 

        ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงา นและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควร 
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผนดิน แก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   
เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาส 

และผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้ านผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
ความรุนแรงของผลกระทบ  และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอการสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
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เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพ 
ระดบั โอการสที่เกิด ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความสะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
ระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) 
 ระดับความเสี่ยง  แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณา จาก  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) แบ่งได้เป็น 

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

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๒.๑ การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 -    กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแล 

พวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมี 

การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือแก่พวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางการเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผล 

ทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 



- ๘ - 
 ๒.๒ กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -    การรับ-จ่ายเงิน 
  -    การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
  -    การจัดซื้อจัดจ้าง 
  -    การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ 
  -    การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
  -    การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -    การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ 
  -    การจัดหาพัสดุ 
  -    การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานและสัมมนา 
  -    การเบิกค่าตอบแทน 
  -    การใช้รถราชการ 
 ๒.๓ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  -    สูญเสียงบประมาณ 
  -    เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิ ดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าที ่
  -    เสียชื่อเสียและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 ๒.๔ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.๔.๑   การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  จังหวัด
พัทลุง  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  -    การเสริมสร้างการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานสาธารณสุข 
                       อ าเภอป่าบอน   

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ด ี

  ๒.๔.๒  การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน  เช่น 
  -    การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  -    การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  -    การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของส า นักงานสาธารณสุข
อ าเภอป่าบอน  อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  -    จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 



-๙- 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน   ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๔  
ประเด็นหลัก  ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๒. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๔. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว  จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม  หรือภารกิจของหน่วยงา นว่า  ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 
๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม

ระเบียบ 
๔ ๕ ๒๐ ๑ 

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๕ ๑๕ ๒ 
๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ 
๓ ๔ ๑๒ ๓ 

๔ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ๔ ๘ ๔ 
 

 
 จากตารางที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามรถสรุปและจัดล าดับความส าคัญของคว ามเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ ๑ สูงมาก= ๒๐ คะแนน  
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ ๒ สูงมาก= ๑๕ คะแนน 
การเบกิจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ ๓ สูง=๑๒ คะแนน 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ ๔ ปานกลาง=๘ คะแนน 
 
 
 



-๑๐- 
 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ  คือสูงมาก  สูง  และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลกา รวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ดังนี้ 

๑. ระดับความเสี่ยงสูงมาก  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง   ปัจจัยความเสี่ยงได้แก่  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
และการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 

๒. ระดับความเสี่ยงสูง จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  ปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

๓. ระดับความเสี่ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้แต่มีมาตรการควบคุม  ปัจจัยความเสี่ยง  ได้แก่ 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 


