
แนวการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
ของสำนกังานสาธารณสขุอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

ปงบประมาณ 2565 
………………………………………………………………………………………………………… 

1. จากการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)    สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน สรุปประเด็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จำนวน 4 ประเด็นหลัก  ดังนี้  

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

 เม ื ่อพ ิจารณาโอกาส/ความถ ี ่ท ี ่ จะเก ิดเหต ุการณ   (Likelihood) และความร ุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต ละป จจ ัยเส ี ่ยงแล ว จ ึงนำผลที ่ได มาพ ิจารณาความสัมพันธ ระหวางโอกาสที ่จะเก ิดความเส ี ่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหทราบ
วามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลำดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 
1 การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ไปทำประโยชนสวนตน 5 5 25 (1) 
2 การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินทางราชการไปเปนของตนเอง 3 5 15 (2) 
3 การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธ์ิ และหรือซ้ำซอน 3 4 12 (3) 
4 การใชยานพาหนะทางราชการ 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี ่ยง (Risk Map) ที ่ไดจากการวิเคราะหความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดดังน้ี 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสีย่งดานผลประโยชนทับซอน 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ไปทำประโยชนสวนตน ลำดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินทางราชการไปเปนของตนเอง ลำดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธ์ิ และหรือซ้ำซอน ลำดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การใชยานพาหนะทางราชการ ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดบัความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับคือสูงมาก สูงและปานกลางโดยสามารถสรปุ
ขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน มีดังน้ี 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเปนตองเรงจดัการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซำ้ หรอืถายโอน
ความเสีย่ง 

1.การละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ ไป
ทำประโยชนสวนตน 
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพยสินทาง
ราชการไปเปนของตนเอง 

       เสี่ยงสูง (High) จำเปนตองเรงจดัการความเสี่ยง 
และมมีาตรการลดความเสีย่ง เพ่ือใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับได 

3.การเบิกคาตอบแทนเกินสิทธ์ิ และ
หรือซ้ำซอน 
 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสีย่งแตมีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

4.การใชยานพาหนะทางราชการ 
 

ต่ำ  (Low) - - 
 

 
 
 

2. แนวการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
จากบทวิเคราะหความเส่ียง (EB-19) เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ของหนวยงาน  
จึงไดกำหนดแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงานข้ึน 
ดังตารางแนวทางปฏิบัติตตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปจจัยที ่
จะเกิดความเสีย่ง 

โอกาสและผลกระทบ 

แนวทางปฏบิัติเพ่ือปองกันความเสีย่ง 

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.การละทิ้ง ทอดทิ้ง
หนาที่ราชการ ไปทำ
ประโยชนสวนตน 
 

5 5 25 1.อบรม ปลุกจิตสำนึกใหบุคลากรใหมีระเบียบวินัย 
ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยตอหนาที ่
2.สนับสนุน สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน 
รางวัล การชมเชย สวัสดิการ การใหการสนับสนุน
อื่นๆ เปนตน 
3.การใชระเบียบราชการและวินัยที่เขมงวด โดย
ผู บร ิหารสถานบริการตองเปนตัวอย างที ่ด ีแก
บุคลากร 
4.มีชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวก เขาถึง
งาย 

    

 

    

กลุมบริหารงานทั่วไป 
(นายบุญเลิศ นิลละออง) 

 

2.การเบียดบังเงินหรือ
ทรัพยสินทางราชการไป
เปนของตนเอง 
 

3 5 15 1.การใชระเบียบราชการและวินัยที่เขมงวด  
2.การต ั ้ งคณะกรรมการในการด ูแลเง ินหรือ
ทรัพยสินของทางราชการ 
3.การจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน รายงาน
วัสดุครุภัณฑประจำป  
4.การมีคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองระดับ
อำเภอ 

         กลุมบริหารงานทั่วไป 
(นายอารีย  เชื้อสาวะถี) 

 

3.การเบิกคาตอบแทน
เกินสิทธิ์ และหรือ
ซ้ำซอน 
 

3 4 12 1.การจ ัดทำแผนการปฏิบ ัต ิงาน ขออน ุม ัต ิไป
ราชการเสนอขออนุมัติกอนทุกครั้ง เพื่อกลั่นกรอง 
เชน แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/โครงการตาง ๆ การ
ไปราชการ เปนตน 
2.การนำระเบียบราชการใหม ๆ มาใหความรูในวัน
ประชุมเสมอ 
3.การติดตามนิเทศงานพื้นที่  

  

 

  
 

 

 

 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
(นายเลอสันติ์ ศิริวรวุฒิ) 

4.การใชยานพาหนะ
ทางราชการ 
 

2 4 8 1.การจัดทำแผนและการขออนุมัติใชรถราชการ
ประจำเดือน 
2.การควบคุมปริมาณการใชน้ำมันในแตละเดือน 
3.การใหความรู  สรางจิตสำนึกใหบุคลากรใหมี
ระเบียบวินัย 
4.การใชระเบียบราชการและวินัยที ่เขมงวด โดย
ผูบริหารสถานบริการตองเปนตัวอยางที่ดี 

         กลุมบริหารงานทั่วไป 
(นายอารีย  เชื้อสาวะถี) 

 



 
 
 
 
 


