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1. จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)    ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น สรุปประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก  ดังน้ี  

1.การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าท่ีราชการ ไปท าประโยชน์ส่วนตน 
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินทางราชการไปเป็นของตนเอง 
3.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ิ และหรือซ้ าซ้อน 
4.การใช้ยานพาหนะทางราชการ 

 เมื่ อพิ จารณาโอกาส/ความถี่ ที่ จะ เกิ ด เหตุ การณ์  ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึ งน าผลที่ ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบ
ว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจรติ โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าท่ีราชการ ไปท าประโยชนส์่วนตน 5 5 25 (1) 
2 การเบียดบังเงินหรือทรัพยส์ินทางราชการไปเป็นของตนเอง 3 5 15 (2) 
3 การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ าซ้อน 3 4 12 (3) 
4 การใช้ยานพาหนะทางราชการ 2 4 8 (4) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจดัล าดับความส าคัญของความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าท่ีราชการ ไปท าประโยชนส์่วนตน ล าดับ 1 (สูงมาก = 25คะแนน) 
การเบียดบังเงินหรือทรัพยส์ินทางราชการไปเป็นของตนเอง ล าดับ 2 (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ และหรือซ้ าซ้อน ล าดับ 3 (สูง = 12คะแนน) 
การใช้ยานพาหนะทางราชการ ล าดับ 4 (ปานกลาง = 8คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมาก สูงและปานกลางโดยสามารถสรุป
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรอืถ่ายโอน
ความเสีย่ง 

1.การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าท่ีราชการ ไป
ท าประโยชนส์่วนตน 
2.การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินทาง
ราชการไปเป็นของตนเอง 

       เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยง 
และมมีาตรการลดความเสีย่ง เพื่อให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

3.การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธ์ิ และ
หรือซ้ าซ้อน 
 

 ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสีย่งแต่มีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

4.การใช้ยานพาหนะทางราชการ 
 

ต่ า  (Low) - - 
 

 
 
 

2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จากบทวิเคราะห์ความเสี่ยง (EB-19) เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน  
จึงได้ก าหนดแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานขึ้น 
ดังตารางแนวทางปฏิบัติตต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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
หน้าที่ราชการ ไปท า
ประโยชน์ส่วนตน 
 

5 5 25 1.อบรม ปลุกจิตส านึกให้บุคลากรให้มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ 
2.สนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น 
รางวัล การชมเชย สวัสดิการ การให้การสนับสนุน
อื่นๆ เป็นต้น 
3.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดย
ผู้บริหารสถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดี แก่
บุคลากร 
4.มีช่องทางการร้องเรียนให้มีความสะดวก เขา้ถึง
ง่าย 

    

 

    

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
(นายวชิราวุธ ผลบุญ

ภิรมย์) 
 

2.การเบียดบังเงินหรือ
ทรัพย์สินทางราชการไป
เป็นของตนเอง 
 

3 5 15 1.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด  
2.การตั้ งคณะกรรมการในการดูแลเ งินหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการ 
3.การจัดท ารายงานเงินบ ารุงประจ าเดือน รายงาน
วัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี  
4.การมีคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองระดับ
อ าเภอ 

         กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
(นายปัญญา ทาพรมมา) 

 

3.การเบิกค่าตอบแทน
เกินสิทธิ์ และหรือ
ซ้ าซ้อน 
 

3 4 12 1.การจัดท าแผนการปฏิบัติ งาน ขออนุมัติ ไป
ราชการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง เพื่อกลั่นกรอง 
เช่น แผนเวชปฏิบัติ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ การ
ไปราชการ เป็นต้น 
2.การน าระเบียบราชการใหม่ ๆ มาให้ความรู้ในวัน
ประชุมเสมอ 
3.การติดตามนิเทศงานพื้นที่  

  

 

  
 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(นายสุวิชัย ถามูลเรศ) 

4.การใช้ยานพาหนะ
ทางราชการ 
 

2 4 8 1.การจัดท าแผนและการขออนุมัติใช้รถราชการ
ประจ าเดือน 
2.การควบคุมปริมาณการใช้น้ ามันในแต่ละเดือน 
3.การให้ความรู้  สร้างจิตส านึกให้บุคลากรให้มี
ระเบียบวินัย 
4.การใช้ระเบียบราชการและวินัยที่เข้มงวด โดย
ผู้บริหารสถานบริการต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 

         กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
(นายวชิราวุธ ผลบุญ

ภิรมย์) 
 



 
 

 
 
 


