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สวนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทำใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทำ
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำ
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน๔ดานดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกำหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเส่ียงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ 
  3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทำใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอน
การดำเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน                        
เพ่ือนำมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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  4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวของ
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ท่ีไมครอบคลุมการดำเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก๒ปจจัยคือ 
  1) ปจจยัภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซ่ือสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซ่ึงการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆท้ัง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผูมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ี
เท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เปนการกระทำ
ท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นำไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หนองสองหอง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทำให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

2 



 
 

 
พรอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปน
ปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ี
ดียืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห และจัดลำดับความเสี่ยง 
โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ 
กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเส่ียง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 

ความรุนแรง

ของ

ผลกระทบ 

(Impact) 
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2. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  มีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ                                  
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ไปทำประโยชนสวนตน 
  1.1 การขาดราชการโดยไมมีการลาตามระเบียบของทางราชการ 
  1.2 การมาสาย กลับกอนเวลาราชการ 
  1.3 การใชเวลาราชการ ทำประโยชนสวนตน เชน การขายของสวนตน  
  แนวทางปองกันความเส่ียง 
  1.อบรม ปลุกจิตสำนึกใหบุคลากรใหมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยตอหนาท่ี 
  2.สนับสนุน สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน รางวัล การชมเชย สวัสดิการ การใหการสนับสนุน
อ่ืนๆ เปนตน 
  3.การใชระเบียบราชการและวินัยท่ีเขมงวด โดยผูบริหารสถานบริการตองเปนตัวอยางท่ีดีแก
บุคลากร 
  4.มีชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวก เขาถึงงาย  
 2) การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต 
  แนวทางปองกันความเส่ียง 
  1.การใชระเบียบราชการและวินัยท่ีเขมงวด  
  2.การตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงินหรือทรัพยสินของทางราชการ 
  3.การจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน รายงานวัสดุครุภัณฑประจำป  

4.การมีคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองระดับอำเภอ 
 3) การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ และ/หรือ ทับซอน 
  3.1 การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ 
  3.2 การเบิกคาตอบแทนทับซอน  
  แนวทางปองกันความเส่ียง 
  1.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติไปราชการเสนอขออนุมัติกอนทุกครั้ง เพ่ือกลั่นกรอง เชน 
แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/โครงการตาง ๆ การไปราชการ เปนตน 
  2.การนำระเบียบราชการใหม ๆ มาใหความรูในวันประชุมเสมอ 
  3.การติดตามนิเทศงานพ้ืนท่ี  
 4) การใชยานพาหนะทางราชการ 
  3.1 รถยนต 
  3.2 รถจักรยานยนต  
  แนวทางปองกันความเส่ียง 
  1.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใชรถราชการประจำเดือน 
  2.การควบคุมปริมาณการใชน้ำมันในแตละเดือน 
  3.การใหความรู สรางจิตสำนึกใหบุคลากรใหมีระเบียบวินัย 
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  4.การใชระเบียบราชการและวินัยท่ีเขมงวด โดยผูบริหารสถานบริการตองเปนตัวอยางท่ีดีแก
บุคลากร 
  5.มีชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวก เขาถึงงาย 
 สรุปผลการวิเคราะหความเส่ียงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน  ประจำปงบประมาณ 2564 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน กำหนดความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้

1.การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ไปทำประโยชนสวนตน 
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินทางราชการไปเปนของตนเอง 
3.การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ำซอน 
4.การใชยานพาหนะทางราชการ 

 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซ่ึงจะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลำดับ ปจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเส่ียง 
ลำดับ 

ความเส่ียง 
1 การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ไปทำประโยชนสวนตน 5 5 25 (1) 
2 การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินทางราชการไปเปนของ

ตนเอง 
3 5 15 (2) 

3 การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธ์ิ และหรือซ้ำซอน 3 4 12 (3) 
4 การใชยานพาหนะทางราชการ 2 4 8 (4) 

แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 

ความ

รุนแรง

ของ

ผลกระทบ 

(Impact) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 
การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ไปทำประโยชนสวนตน ลำดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินทางราชการไปเปนของตนเอง ลำดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ำซอน ลำดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การใชยานพาหนะทางราชการ ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับคือสูงมาก สูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน มีดังนี้ 
 

ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด ปจจัยความเส่ียง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

1.การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ 
ไปทำประโยชนสวนตน 
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพยสิน
ทางราชการไปเปนของตนเอง 
 

       เสี่ยงสูง (High) จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได 

3.การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ 
และหรือซ้ำซอน 
 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

4.การใชยานพาหนะทางราชการ 
 

ต่ำ  (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเส่ียงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                       

ปจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1.การละท้ิง ทอดท้ิง
หนาท่ีราชการ ไปทำ
ประโยชนสวนตน 
 

5 5 25 1.อบรม ปลุกจิตสำนึกใหบุคลากรใหมี
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยตอ
หนาท่ี 
2 .ส นั บ ส นุ น  ส ร า งแ ร งจู ง ใจ ใน ก าร
ปฏิ บั ติ งาน  เช น  ราง วัล  การชม เชย 
สวัสดิการ การใหการสนับสนุนอ่ืนๆ เปน
ตน 
3.การใชระเบียบราชการและวินัย ท่ี
เขมงวด โดยผูบริหารสถานบริการตองเปน
ตัวอยางท่ีดีแกบุคลากร 
4.มีชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวก 
เขาถึงงาย 

 

        

กลุมบริหารงานทั่วไป 

2.การเบียดบังเงิน
หรือทรัพยสินทาง
ราชการไปเปนของ
ตนเอง 
 

3 5 15 1.การใช ระ เบียบราชการและวินัย ท่ี
เขมงวด  
2.การตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงิน
หรือทรัพยสินของทางราชการ 
3.การจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน 
รายงานวัสดุครุภัณฑประจำป  
4 .ก ารมี ค ณ ะก รรม ก ารต รวจ ส อ บ 
กลั่นกรองระดับอำเภอ 
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ปจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3.การเบิก
คาตอบแทนเกินสิทธิ์ 
และหรือซ้ำซอน 
 

3 4 12 1.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติ
ไปราชการเสนอขออนุมัติกอนทุกครั้ง เพ่ือ
กลั่นกรอง เชน แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/
โครงการตาง ๆ การไปราชการ เปนตน 
2.การนำระเบียบราชการใหม ๆ มาให
ความรูในวันประชุมเสมอ 
3.การติดตามนิเทศงานพ้ืนท่ี  
 

 

 

     

 

 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

4.การใชยานพาหนะ
ทางราชการ 
 

2 4 8 1.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใชรถ
ราชการประจำเดือน 
2.การควบคุมปริมาณการใชน้ำมันในแต
ละเดือน 
3.การใหความรู สรางจิตสำนึกใหบุคลากร
ใหมีระเบียบวินัย 
4.การใช ระ เบียบราชการและวินัย ท่ี
เขมงวด โดยผูบริหารสถานบริการตองเปน
ตัวอยางท่ีดีแกบุคลากร 
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