
 

 

 

กรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน 

โรงพยาบาลโพทะเล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง หรือหน้าที่ไป 

แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ 

ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 

ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน 

สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 

 ในคู่มือเล่มนี้จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ ประยุกต์ใช้
เพ่ือการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเป็น ๒ ส่วนดังนี ้ 

ส่วนที่ ๑ ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน  

ส่วนที่ ๒ การบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพทะเล 

    ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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กรอบแนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

โรงพยาบาลโพทะเล  

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูป                               
๒. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้                             
๓. เพ่ือให้บุคลกรใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด                 
๔. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  

 ขอบเขต  

เพ่ือเป็นการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล
โพทะเล และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลโพทะเล   
ก าหนด กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ในทางราชการของโรงพยาบาลโพทะเลได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน                                    
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือการ 

กระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมี
ผล ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของ ส่วนรวมโดยปกติแล้วในการปฏิบัติราชการในการท าหน้าที่ก็จะมีปรากฏการณ์หน้าที่ทับซ้อน (Conflict 
of duty) ซึงมี ๒ ประเภท  

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ 
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ 
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี 
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่ายงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างาน 
บางอย่างที่คนอ่ืนๆท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา 
เกี่ยวข้อง                                                                                                                                  

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ                        



ล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ 
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็ 
สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

 

ประเด็นความเสีย่งในภารกิจที่อาจเกิดข้ึนในลักษณะผลประโยชน์ทับซอ้น  

 ความเสี่ยง  1.การจัดหา พัสดุใน หน่วยงาน 

 ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน   การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมีความ เสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมี
การติดต่อกับ บริษัท ห้างฯ ร้าน ในการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง    - การเสนอราคา    - การก าหนดราคากลาง        
- การเปิดเผยข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง    - การตรวจรับพัสดุ    - ความสัมพันธ์กับบริษัท ห้างฯ ร้าน 

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข   

1. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 2564                                                                              
2. ก าหนดราคาโดยผู้เชี่ยวชาญในรูป คณะกรรมการ                                                                                
3.การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                   
4.มีข้ันตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา                                                                         
5. การรายงานการให้หรือรับ ผลประโยชน์อื่นๆ 

ผู้รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่/หัวหน้า 

กําหนดแล้ว เสร็จ 

เจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 รายงานทุก 6 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 



ความเสี่ยง   2.การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                                                                                                                
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ                                                        
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติกับหน่วยงานบริการใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง    

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข   

- ประกาศโรงพยาบาลโพทะเล เรื่องมาตรการป้องกันการ ทุจริต  เจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อของ
หน่วยงาน  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป  

กําหนดแล้ว เสร็จ 

ปีงบประมาณ 2564 รายงานทุก 6 เดือน  

 

 

 

ความเสี่ยง   3.การจัดท า โครงการ ฝึกอบรมศึกษา ดูงานประชุม และสัมมนา 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                                                                                                                
- การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข   

- ประกาศโรงพยาบาลโพทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต เจ้าหน้าที่ พร้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ
หน่วยงาน  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป  

กําหนดแล้ว เสร็จ 

ปีงบประมาณ 2564 รายงานทกุ 6 เดือน 

 

 



 ความเสี่ยง    4.การใช้ รถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง)  

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                                                                                                                
-การใช้รถยนต์ไปกิจส่วนตัว                                                                                                                         
- การเก็บรักษา ซ่อมบ ารุง                                                                                                                    
- การน ารถราชการออกนอกเส้นทางท่ีได้รับการขออนุมัติ  

การปรับปรุง/แนวทางแก้ไข   

- ประกาศโรงพยาบาลโพทะเล เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต เจ้าหน้าที่ พร้อม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป  

กําหนดแล้ว เสร็จ 

ปีงบประมาณ 2564 รายงานทุก 6 เดือน 

 


