
                            บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสบเมย    จังหวัดแมฮองสอน  ๕๘๑๑๐ 

ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑/197                                 วันท่ี   ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เร่ือง  ขอสงประกาศกําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
 

เรียน  หัวหนากลุมงานทุกกลุม 
  

ส่ิงท่ีสงมาดวย   ๑. ประกาศกําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนฯ  จํานวน  ๑  แผน 
๒. คูมือกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานฯ  จํานวน  ๑  เลม 

ดวยกลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดจัดทําประกาศกําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในหนวยงานและคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน   ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบ
เมย 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป  ขอสงประกาศกําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในหนวยงาน และคูมือกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน แนบมาพรอมนี้ ท้ังนี้ ขอ
ความรวมมือหนวยงานในสังกัดดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและช้ีแจงใหผูใตบังคับบัญชารับทราบและปฏิบัติตามประกาศและคูมือ
ท่ีแนบทายมาพรอมนี้   
 

                                                                 
 
 
 

                   (นายพิทยา  หลาวงค) 
                                                   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย                 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ประกาศโรงพยาบาลสบเมย  
เรื่อง  กําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

---------------------------------------------------------- 
 เพื่อเปนการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน ทับซอนของหนวยงานในสังกัด

โรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทางในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาล
สบเมย จึงกําหนดกําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน    ในหนวยงานดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานในหนาท่ีใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการอยาง
เครงครัด  

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรัปช่ัน การรับสินบนทุกรูปแบบ  
๓. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได 
๔. ไมเรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง เพื่อการใดๆ อันมิชอบตอ

หนาท่ีและกฎหมาย 
๕. ไมละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทําผิดเขาขายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ

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

ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทันที 
     

 ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ส่ัง ณ วันท่ี   1๔  เดือน   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

        
 

 
       (นายพิทยา  หลาวงค) 

                                          ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 
กรอบแนวทางการปองกนัผลประโยชนทับซอน          

ในหนวยงาน 

โรงพยาบาลสบเมย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาท่ีไป
แทรกแซงการใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม ทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม 

ในคูมือเลมนี้จะสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปน ๒ สวนดังนี้ 

 สวนท่ี ๑ ความหมายผลประโยชนทับซอน 
สวนท่ี ๒ การบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสบเมย 
                                                                                                 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
      หนา 

คํานํา  

วัตถุประสงค............................................................................................................... ๑ 

ขอบเขต...................................................................................................................... ๑ 
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กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

โรงพยาบาลสบเมย 
 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรัปช่ัน การรับสินบนทุกรูปแบบ 

๒. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได 

 ๓. เพื่อใหบุคลกรใชจายเงิน/ทรัพยสิน ของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 

          ๔. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 

 เพื่อเปนการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย
และเปนแนวทางในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมย กําหนด
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน จากแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอน
ในทางราชการของโรงพยาบาลสบเมย ท่ีไดใหความหมายของผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

ผลประโยชนทับซอน  หมายถึง ผลประโยชนสวนบุคคล กับผลประโยชนสวนรวม ขัดกัน 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณ หรือการ
กระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผล
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยูสงผลกระทบตอประโยชนของ
สวนรวม  

 โดยปกติแลวในการปฏิบัติราชการในการทําหนาท่ีก็จะมีปรากฏการณหนาท่ีทับซอน 
(Conflict of duty) ซึงมี ๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีใน
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ
บทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมี
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนายงานท่ีมีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางาน
บางอยางท่ีคนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา
เกี่ยวของ 

๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทํา
บทบาทหนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็
สามารถนํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

๒./การบริหาร... 

 

 

 



-๒- 
การบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 เพื่อเปนการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน ทับซอนของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลและเปนแนวทางในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี โรงพยาบาลสบเมย 
จึงกําหนดกําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน ในหนวยงานดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานในหนาท่ีใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการอยาง
เครงครัด  

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรัปช่ัน การรับสินบนทุกรูปแบบ  
๓. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได 
๔. ไมเรียก หรือรับสินบน เพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง เพื่อการใดๆ อันมิชอบตอ

หนาท่ีและกฎหมาย 
๕. ไมละเลย หรือเพิกเฉย หากพบการกระทําผิดเขาขายความผิดเกี่ยวการเรียกรับ

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

ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันทันที 

โรงพยาบาลสบเมย ไดใหความสําคัญในการปรับปรุงงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแกไข
การกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ท่ีกําหนดเรื่องสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และ
การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย ๔ มาตรการสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

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

มาตรการแนวทางในการปองกันปญหา เรื่องผลประโยชนทับซอน ดังนี ้
๑. กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง 
 - มีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน 
 - การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจในการปฏิบัติราชการ ไมวาการแตงต้ัง การโยกยาย 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารองคกร (Good 
Government)  

 
๓./๒. มีการ... 

 
 
 
 
 



-๓- 

๒. มีการแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการวางระบบและ
ติดตาม ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน คณะกรรมการจะนําปญหาหรือ
ความเส่ียงท่ีตรวจพบ หรือมีขอทักทวงมากําหนดเปนปญหาขององคกรเพื่อนําไปสูการแกไข และแนวทางใน
การปองกันผลประโยชนทับซอน ก็เปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาวิเคราะหในการควบคุมภายในของหนวยงาน แตจาก
การประเมินในรอบท่ีผานมาไมพบปญหาในเรื่องผลประโยชนทับซอน  

๓. กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบ 1ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหาร 1พัสดุ 1ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลสบเมย ไดกําชับใหผูเกี่ยวของในการจัดหาพัสดุ 
ครุภัณฑ ระมัดระวังไมใหมีการแสวงหาประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในตําแหนงและหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ หากมีกรณีดังกลาว โรงพยาบาลสบเมยจะดําเนินการสืบสวน หากมีมูลจะดําเนินการทางวินัยกับผูท่ี
เกี่ยวของอยางเด็ดขาด ตลอดจนมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน ความขัดแยง
ระหวางบทบาทโดยหากผูมีหนาท่ีหรือดํารงตําแหนงท่ีหมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน ท่ีอาจจูง
ใจ ชักนําสูการกระทําผิด ตองถอนตัวจากการเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนการ
ใหคําปรึกษา และงดออกเสียง 

๔. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
เสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรในสังกัด ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕. สงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับไดเรียนรูและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

๖. สงเสริมคานิยมการยกยอง เชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
เปนตน 

เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลสบเมย มีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการตรวจสอบ ประชุม ทบทวนความเส่ียงขององคกรทุกไตรมาส หากมี
ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในกรณีตางๆ คณะกรรมการจะนําปญหาหรือความเส่ียงท่ีตรวจพบ มา
กําหนดเปนปญหาขององคกรเพื่อนําไปสูการแกไข โดยการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนและอาจจะเกิดการทุจริตท่ีจําเปนตองดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

การติดตามและประเมินผล 

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