
 
 
 
 
 
 

 ประกาศโรงพยาบาลสบเมย  
เรื่อง  กำหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

---------------------------------------------------------- 
 เพื่อเปนการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานในสังกัด

โรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทางในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาล
สบเมย จึงกำหนดกำหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน    ในหนวยงานดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานในหนาที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการอยาง
เครงครัด  

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ  
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได 
๔. ไมเรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง เพื่อการใดๆ อันมิชอบตอ

หนาที่และกฎหมาย 
๕. ไมละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทำผิดเขาขายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ

ผลประโยชน ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๖. ใหใชจายเงิน/ทรัพยสิน ของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 
๗. คำนึงถึงประโยชนสวนรวมของทางราชการเปนหลัก 
๘. วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสด ุ
๙. ใหผูบังคับบัญชาแตละระดับ ควบคุม กำกับ ดูแล เพื่อมิใหมีการเรียกรับผลประโยชนตางๆ 

ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นทันท ี
     

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 สั่ง ณ วันที่   18  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕64 
 

        
 

 
       (นายจักรี  คมสาคร) 

                                          ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน          

ในหนวยงาน 

โรงพยาบาลสบเมย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

 การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอำนาจในตำแหนง หรือหนาที่ไป
แทรกแซงการใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม ทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม 

ในคูมือเลมนี้จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสำคัญเปน ๒ สวนดังนี้ 

 สวนที่ ๑ ความหมายผลประโยชนทับซอน 
สวนที่ ๒ การบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย 
                                                                                                 18 กุมภาพันธ 2564 
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กรอบแนวทางการปองกนัผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

โรงพยาบาลสบเมย 
 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ 

๒. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได 

 ๓. เพื่อใหบุคลกรใชจายเงิน/ทรัพยสิน ของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 

          ๔. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 

 เพื่อเปนการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
และเปนแนวทางในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมย กำหนด
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน จากแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอน
ในทางราชการของโรงพยาบาลสบเมย ที่ไดใหความหมายของผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

ผลประโยชนทับซอน  หมายถึง ผลประโยชนสวนบุคคล กับผลประโยชนสวนรวม ขัดกัน 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณ หรือการ
กระทำที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผล
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูสงผลกระทบตอประโยชนของ
สวนรวม  

 โดยปกติแลวในการปฏิบัติราชการในการทำหนาที่ก็จะมีปรากฏการณหนาที่ทับซอน 
(Conflict of duty) ซึงมี ๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ใน
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ
บทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทำใหทำงานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมี
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนายงานที่มีกำลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทำงาน
บางอยางที่คนอื่นๆทำไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา
เกี่ยวของ 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนำมาใชเปนประโยชนแกการทำ
บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลำเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็
สามารถนำมาจัดการกับหนาที่ทับซอนได 

๒./การบริหาร... 

 

 

 



-๒- 
การบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 เพื่อเปนการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลและเปนแนวทางในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมย 
จึงกำหนดกำหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน ในหนวยงานดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานในหนาที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการอยาง
เครงครัด  

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ  
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได 
๔. ไมเรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง เพื่อการใดๆ อันมิชอบตอ

หนาที่และกฎหมาย 
๕. ไมละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทำผิดเขาขายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ

ผลประโยชน ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๖. ใหใชจายเงิน/ทรัพยสิน ของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 
๗. คำนึงถึงประโยชนสวนรวมของทางราชการเปนหลัก 
๘. วางตัวเปนกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
๙. ใหผูบังคับบัญชาแตละระดับ ควบคุม กำกับ ดูแล เพื่อมิใหมีการเรียกรับผลประโยชนตางๆ 

ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นทันท ี

โรงพยาบาลสบเมย ไดใหความสำคัญในการปรับปรุงงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแกไข
การกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ที่กำหนดเรื่องสำคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และ
การแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่ เปนปญหาสำคัญและพบบอย ๔ มาตรการสำคัญ
ดังตอไปนี ้

๑. มาตรการการใชรถราชการ 
๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน 
๓. มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ 
ในปงบประมาณที่ผานมา โรงพยาบาลสบเมยไมพบปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน แตมีการ

มาตรการแนวทางในการปองกันปญหา เรื่องผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
๑. กำหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตำแหนง 
 - มีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน 
 - การใชหลักโปรงใสในการใชอำนาจในการปฏิบัติราชการ ไมวาการแตงตั้ง การโยกยาย 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารองคกร (Good 
Government)  

 
๓./๒. มีการ... 

 
 
 
 
 



-๓- 

๒. มีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและ
ติดตาม ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน คณะกรรมการจะนำปญหาหรือ
ความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีขอทักทวงมากำหนดเปนปญหาขององคกรเพื่อนำไปสูการแกไข และแนวทางใน
การปองกันผลประโยชนทับซอน ก็เปนสวนหนึ่งที่จะนำมาวิเคราะหในการควบคุมภายในของหนวยงาน แตจาก
การประเมินในรอบที่ผานมาไมพบปญหาในเรื่องผลประโยชนทับซอน  

๓. กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลสบเมย ไดกำชับใหผูเกี่ยวของในการจัดหาพัสดุ 
ครุภัณฑ ระมัดระวังไมใหมีการแสวงหาประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในตำแหนงและหนาที่ที่
เกี่ยวของ หากมีกรณีดังกลาว โรงพยาบาลสบเมยจะดำเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดำเนินการทางวินัยกับผูที่
เกี่ยวของอยางเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน ความขัดแยง
ระหวางบทบาทโดยหากผูมีหนาที่หรือดำรงตำแหนงที่หมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน ที่อาจจูง
ใจ ชักนำสูการกระทำผิด ตองถอนตัวจากการเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนการ
ใหคำปรึกษา และงดออกเสียง 

๔. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
เสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรในสังกัด ใหปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕. สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับไดเรียนรูและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

๖. สงเสริมคานิยมการยกยอง เชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
เปนตน 

เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลสบเมย มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการตรวจสอบ ประชุม ทบทวนความเสี่ยงขององคกรทุกไตรมาส หากมี
ปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในกรณีตางๆ คณะกรรมการจะนำปญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มา
กำหนดเปนปญหาขององคกรเพื่อนำไปสูการแกไข โดยการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนและอาจจะเกิดการทุจริตที่จำเปนตองดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

การติดตามและประเมินผล 

 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
เสนอผูบริหารรับทราบ ปละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน) 

 
 

 
 


