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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน๔ดานดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธโครงสราง
องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอน
การดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน                        
เพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก๒ปจจัยคือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน   
  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆทั้ง
ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภออุบล
รัตนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่
อาจเปนเหตุ        ทําให  
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพื่อกําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปน
ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่
ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 
  ๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงนิที่ชัดเจนได 

 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร) 

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

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

ลําดับ ระดับความเสี่ยง 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) ที่ไดจาก การพิจารณา 
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 

  

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง
ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง 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       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 

ความรุนแรง

ของ

ผลกระทบ 

(Impact) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
   สํานักงานสาธารณสุขอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ                                  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การละทิ้ง ทอดทิ้งหนาที่ราชการ ไปทําประโยชนสวนตน 
  1.1 การขาดราชการโดยไมมีการลาตามระเบียบของทางราชการ 
  1.2 การมาสาย กลับกอนเวลาราชการ 
  1.3 การใชเวลาราชการ ทําประโยชนสวนตน เชน การขายของสวนตน  
  แนวทางปองกันความเสี่ยง 
  1.อบรม ปลุกจิตสํานึกใหบุคลากรใหมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยตอหนาที่ 
  2.สนับสนุน สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน รางวัล การชมเชย สวัสดิการ การใหการสนับสนุน
อื่นๆ เปนตน 
  3.การใชระเบียบราชการและวินัยที่เขมงวด โดยผูบริหารสถานบริการตองเปนตัวอยางที่ดีแก
บุคลากร 
  4.มีชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวก เขาถึงงาย  
 2) การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินของทางราชการไปเปนของตนเองโดยทุจริต 
  แนวทางปองกันความเสี่ยง 
  1.การใชระเบียบราชการและวินัยที่เขมงวด  
  2.การตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงินหรือทรัพยสินของทางราชการ 
  3.การจัดทํารายงานเงินบํารุงประจําเดือน รายงานวัสดุครุภัณฑประจําป  

4.การมีคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองระดับอําเภอ 
 3) การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ และ/หรือ ทับซอน 
  3.1 การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ 
  3.2 การเบิกคาตอบแทนทับซอน  
  แนวทางปองกันความเสี่ยง 
  1.การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ขออนุมัติไปราชการเสนอขออนุมัติกอนทุกครั้ง เพื่อกลั่นกรอง เชน 
แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/โครงการตาง ๆ การไปราชการ เปนตน 
  2.การนําระเบียบราชการใหม ๆ มาใหความรูในวันประชุมเสมอ 
  3.การติดตามนิเทศงานพ้ืนที่  
 4) การใชยานพาหนะทางราชการ 
  3.1 รถยนต 
  3.2 รถจักรยานยนต  
  แนวทางปองกันความเสี่ยง 
  1.การจัดทําแผนและการขออนุมัติใชรถราชการประจําเดือน 
  2.การควบคุมปริมาณการใชน้ํามันในแตละเดือน 
  3.การใหความรู สรางจิตสํานึกใหบุคลากรใหมีระเบียบวินัย 
  4.การใชระเบียบราชการและวินัยที่เขมงวด โดยผูบริหารสถานบริการตองเปนตัวอยางที่ดีแก
บุคลากร 
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  4.มีชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวก เขาถึงงาย 
 
 สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนสํานักงานสาธารณสุขอําเภออุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 2562 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1.การละทิ้ง ทอดทิ้งหนาที่ราชการ ไปทําประโยชนสวนตน 
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินทางราชการไปเปนของตนเอง 
3.การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ําซอน 
4.การใชยานพาหนะทางราชการ 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1 การละทิ้ง ทอดทิ้งหนาที่ราชการ ไปทําประโยชนสวนตน 5 5 25 (1) 
2 การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินทางราชการไปเปนของ

ตนเอง 
3 5 15 (2) 

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

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความ

รุนแรง

ของ

ผลกระทบ 

(Impact) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนไดดังนี ้
 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
การละทิ้ง ทอดทิ้งหนาที่ราชการ 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
โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  ประจําปงบประมาณ  2561  มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถาย
โอนความเสี่ยง 
 

1.การละทิ้ง ทอดทิ้งหนาที่ราชการ 
ไปทําประโยชนสวนตน 
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพยสิน
ทางราชการไปเปนของตนเอง 
 

       เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

3.การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธิ์ 
และหรือซ้ําซอน 
 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยงแตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

4.การใชยานพาหนะทางราชการ 
 

ต่ํา  (Low) - - 
 

 

 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน                                                                                                                      12 
 

ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1.การละทิ้ง ทอดทิ้ง
หนาที่ราชการ ไปทํา
ประโยชนสวนตน 
 

5 5 25 1.อบรม ปลุกจิตสํานึกใหบุคลากรใหมี
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยตอ
หนาที ่
2 . สนั บสนุ น  ส ร า งแร งจู ง ใ จ ในกา ร
ปฏิบั ติ ง าน  เชน  รางวัล  การชม เชย 
สวัสดิการ การใหการสนับสนุนอื่นๆ เปน
ตน 
3.การใชระเบียบราชการและวินัยที่
เขมงวด โดยผูบริหารสถานบริการตองเปน
ตัวอยางที่ดแีกบุคลากร 
4.มีชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวก 
เขาถึงงาย 

 

        

กลุมบริหารงานทั่วไป 

2.การเบียดบังเงิน
หรือทรัพยสินทาง
ราชการไปเปนของ
ตนเอง 
 

3 5 15 1.การใชระ เบียบราชการและวินัยที่
เขมงวด  
2.การตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงิน
หรือทรัพยสินของทางราชการ 
3.การจัดทํารายงานเงินบํารุงประจําเดือน 
รายงานวัสดุครุภัณฑประจําป  
4 . ก า ร มี ค ณ ะ ก ร รม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
กลั่นกรองระดับอําเภอ 
 
 
 
 

         กลุมงานบริหารทั่วไป 
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ปจจัยที ่
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

3.การเบิก
คาตอบแทนเกินสิทธิ์ 
และหรือซ้ําซอน 
 

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

 

 

     

 

 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

4.การใชยานพาหนะ
ทางราชการ 
 

2 4 8 1.การจัดทําแผนและการขออนุมัติใชรถ
ราชการประจําเดือน 
2.การควบคุมปริมาณการใชน้ํามันในแต
ละเดือน 
3.การใหความรู สรางจิตสํานึกใหบุคลากร
ใหมีระเบียบวินัย 
4.การใชระ เบียบราชการและวินัยที่
เขมงวด โดยผูบริหารสถานบริการตองเปน
ตัวอยางที่ดีแกบุคลากร 
 

         กลุมงานบริหารทั่วไป 
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