
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิ เคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได ้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
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 



 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

(Likelihood x Impact) 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  
มีมาตรการลดและประเมินช้า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม 

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

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

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

                  1           2        3         4         5 
               
                โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
           - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
           - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
           - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
           - การรับ – จ่ายเงิน 
           - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
           - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
           - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
           - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
           - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
           - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
           - การจัดหาพัสดุ 
           - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
           - การเบิกค่าตอบแทน 
           - การใช้รถราชการ 
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
           - สูญเสียงบประมาณ 
           - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
           - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล รังเกียจการ 
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
             - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล  
             - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
             - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคณุธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
             - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
          (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
             - การแจ้งเวียนหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
             - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
             - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาตาล อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
            - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิอบ 



 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล ได้ประชุม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และแนวโน้ม โอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ใน 2 ประเด็น คือ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
2. การใช้รถยนต์ของทำงราชการ 

2. ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment Plan for Conflict of  
Interest) 

ประเด็น  
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ 
เสี่ยง 

1. การจัดซื้อ
จัด 
จ้างและการ 
จัดหาพัสดุ 

- การจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หรือมีการจัดหา
พัสดุที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกำหนดมา
แทน 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ให้
เป็นไปตามประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบัติ และดำเนินการ
ตาม เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  
and transparency 
Assessment : ITA) 

3 4 7 1 

 
 
 
 
 



 

ประเด็น  
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ
ความ 
เสี่ยง 

2. การใช้รถ
ราชการ 

1. ใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 
2. ผู้ใช้รถราชการ
ละเลยการ 
ปฏิบัติตามระเบียบส 
านัก 
นายกรัฐมนตรีวาด้วยรถ 
ราชการ พ.ศ .2523
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ .2526เพ่ิมเติม 
3.ใช้ เก็บรักษา ซ่อม
บำรุงรถ 
ส่วนกลาง และรถ
รับรอง ไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บ รักษา การซ่อม
บำรุง รถส่วนกลางและ
รถรับรอง 

เพ่ือให้การใช้รถ
ราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ
ที ่
เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 

1 3 ต่ำ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
จากการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับ 

ความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส ามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ ความสำคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง
และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล มีดังนี ้

 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

- 

เสี่ยงสูง (High)  จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- 

ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การ 
จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

ต่ำ (Low)  - - การใช้รถยนต์ของราชการ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

1 จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ  ลำดับ 1(ระดับความปานกลาง = 8 คะแนน 
2 การใช้รถยนต์ของทำงราชการ  ลำดับ 2(ระดับความเสี่ยงต่ำ = 3 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 



สรุป 
ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาตาล โดยจัดลำดับความสำคัญดังนี้ 

ลำดับที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง = 8 คะแนน มีความสำคัญที่ควรต้องพัฒนา ชี้แจง ปรังปรุงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รีบ
แก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ ไม่ทราบหรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบสมำ่เสมอ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน หรือในสายอาชีพ 

ลำดับที่ 2 การใช้รถยนต์ของทำงราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (ระดับความเสี่ยงต่ำ = 3 
คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติ เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไปตาม 
ระเบียบที่เก่ียวข้องและปอ้งกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกา
ส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
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. 
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

2 2 5 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบการใช้รถยนต์
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
2. ดำเนินการอบรม ให้ความรู้ และวางแนวทางใน
การใช้รถยนต์ของทางราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523  
3. มีการรายงาน การใช้ การเก็บรักษาและการ
ซ่อมบำรุงต่อหัวหน้าหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
พัสดุ 

2. การใช้
รถยนต์ของ
ทาง 
ราชการ 

1 2 2 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ
ของขวัญสินน้ำใจ อยา่งเคร่งครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

         กลุ่ม
บริหารงาน
การพัสดุ
ยานพาหนะ 

 



 


