
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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คํานํา 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่ง หรือหน้าที่ไป  
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม ทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย  
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน สังคม 
รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  

ในคู่มือเล่มนี้จะสะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ 
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสําคัญเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส่วนที่ ๒ การบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่  
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 
 

                หน้า 

วัตถุประสงค์        ๑  

ขอบเขต         ๑ 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑ 

การบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     ๒ 

การติดตามและประเมินผล       ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
โรงพยาบาลบัวใหญ่  

 
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ  
๒. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
๓. เพ่ือให้บุคลกรใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  
๔. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  

 
ขอบเขต  

เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโรงพยาบาลบัวใหญ่ และ
เป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลบัวใหญ่จึงกําหนดกรอบ
แนวทางป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ
ของโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทําที่บุคคลไม่
ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม  

โดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการทําหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of 
duty) ซึ่งมี ๒ ประเภท  

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ 
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ ผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี ปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่ายงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทํางาน บางอย่างที่คนอ่ืนๆ
ทําไม่ได ้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา เกี่ยวข้อง  

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทํา บทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทํา บทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ ลําเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ จัดการแบบเดียวกัน นั่น
คือการตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็ สามารถนํามาจัดการกับหน้าที่
ทับซ้อนได ้ 
 



 
 
การบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและเป็นแนวทางในการ
ป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ จึงกําหนดกรอบแนวทางป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้  

๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการอย่าง เคร่งครัด 
๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  
๔. ไม่เรียก หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อการใดๆ อันมิชอบต่อ หน้าที่และ

กฎหมาย  
๕. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทําผิดเข้าข่ายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ ผลประโยชน์ ให้

แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๖. ให้ใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  
๗. คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก  
๘. วางตัวเป็นกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  
๙. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ควบคุม กํากับ ดูแล เพ่ือมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ให้

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสําคัญในการปรับปรุงงานเพ่ือป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และแก้ไขการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กําหนดเรื่องสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย ๔ มาตรการ
สําคัญ ดังต่อไปนี้  

๑. มาตรการการใช้รถราชการ  
๒. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ  
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โรงพยาบาลบัวใหญ่ไม่พบปัญหาเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อน แต่มี มาตรการ

แนวทางในการป้องกันปัญหา เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
๑. กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตําแหน่ง  

- มีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อํานาจในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าการแต่งตั้ง การโยกย้าย การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร(Good Government)  
 
 

๒ 



 
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและ ติดตาม 

ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน คณะกรรมการนําปัญหาหรือ ความเสี่ยงที่
ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากําหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนําไปสู่การแก้ไข และแนวทางใน การป้องกัน 
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนํามาวิเคราะห์ในการควบคุมภายในของหน่วยงาน แต่จาก  การประเมิน
ในรอบท่ีผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓. กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลบัวใหญ่ได้กําชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ระมัดระวังไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในตําแหน่งและหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง หาก
มีกรณีดังกล่าว โรพงาบาลขุนยวมจะดําเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดําเนินการทางวินัยกับผู้ที่  เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้ง ระหว่างบทบาทโดย
หากผู้มีหน้าที่หรือดํารงตําแหน่งที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจูง ใจ ชักนําสู่การกระทํา
ผิด ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นการ ให้คําปรึกษา และงดออก
เสียง  

๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๕. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล และ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  

๖. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น  
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบัวใหญ่ได้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในและ

ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการตรวจสอบ กํากับติดตาม ทบทวนความเสี่ยงขององค์กรทุก ครึ่งปี หากมี ปัญหาหรือ
อุปสรรคในการดําเนินงานในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะนําปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มา กําหนดเป็น
ปัญหาขององค์กรเพื่อนําไปสู่การแก้ไข โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนและอาจจะเกิดการทุจริตที่จําเป็นต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๔  
 
การติดตามและประเมินผล  

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
เสนอผู้บริหารรับทราบ ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 

 

๓ 


