
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
 

ของ 
 

จังหวดัอา่งทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

 จังหวัดอ่างทองจัดโครงการวินัยต่อตนเองสร้างสังคมสุจริต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร อาจารย์พิเศษหมวดวิชาที่ 1 การคิดเชิงระบบ 
การวิจัย สถิติ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายต่อต้านการทุจริตจั งหวัดอ่างทอง และ
เยาวชนนอกสถานศึกษา จ านวน 400 คน โดยวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มในการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตและการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของจังหวัดอ่างทอง เนื่องจาก การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับมาตรการ
ระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค /สุขภาพส าหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด จังหวัดอ่างทองจึงก าหนดใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของด้านการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด                  
การทุจริตเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ทีไ่ม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร)  
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา         
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา       
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ต่ มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

 
 

 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                                (Likelihood x Impact) 
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 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict 
of Interest) จังหวัดอ่างทอง  

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน          

 จังหวัดอ่างทอง จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก 
ที่คาดการณ์ว่าจะพบการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือน (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ  
 
ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
จังหวัดอ่างทอง 
 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

(1) 
การจัดหา
พัสดุ 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง 
และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว       
ในต าแหน่งหน้าที่ 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ 
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย 
วิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ 
เกี่ยวข้องรวมถึง ด เนิน
การตามเกณฑ์การ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการด 
เนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

5 5 25 
(สูง

มาก) 

1 

 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

(2)  
การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ
สัมมนา 
 

การจัดท า โครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ สัมมนา 

เพ่ือให้การจัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
ถูกต้องไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
อันมิควรได้โดยชอบ ตาม
กฎหมาย 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(3)  
ก า ร เ บิ ก
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการและใน 
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
อันมิควรได้โดยชอบ ตาม
กฎหมาย 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 

(4)  
ก า ร ใ ช้ ร ถ
ราชการ 

1. ใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตาม ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  
2. ผู้ใช้รถราชการ
ละเลย การปฏิบัติตาม
ระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
รถราชการ พ.ศ. 
2523 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  
 

เพ่ือให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องและป้องกันการ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 
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 3. การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ ของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ ความเสี่ยง         
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใช้รถราชการ  ล าดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 

 
 
 จากตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง               
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดอ่างทอง               
น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
จัดท าตัวชี้วัดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย             
ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจ าตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based) 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย               
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย                 
ในการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนที่ (Area Based)  
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 ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  

 จังหวัดอ่างทอง จึงก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต                 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อยใน 4 ประเด็น คือ  
 (1) การจัดหาพัสดุ  
 (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา                     
 (3) การเบิก ค่าตอบแทน  
 (4) การใช้รถราชการ 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


