
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงพยาบาลบ่อพลอย  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลกระทบต่อการตัดสอนใจหรือการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่า
ในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ 
แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อ  สัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเม่ือใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสีย
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือ ว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 ผลประโยชน์สาธารณะ  คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่  ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐสามารถให้ ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย  
 - ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
 - ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
 - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขต ที ่     
   ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
 - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
 - หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
 - ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่ 

จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์  
ทับซ้อน 5 กรณีคือ 

๑. การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ 
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ 
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ 
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๕. การรับท างานนอกองค์กร 

 
 



แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

๑. กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ  
น าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอน ส าหรับ การพัฒนาและ การ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร  
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการ จัดการ ผลประโยชน์

ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ มุ่งม่ันใน การจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

 
รายละเอียดแต่ละข้ันตอน มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้  
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด  ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง  
- เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพ่ือป้องกันไม่ให้  เกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม และท าให้  เจ้าหน้าที่

รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน ,เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ,ธุรกิจ ส่วนตัว/

ครอบครัว, ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ศาสนา ฯลฯ) ,ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ 
สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) ,การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน  

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจตรา  เพ่ือ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออก ใบอนุญาต การให้บริการ  ที่อุปสงค์
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้เดือดร้อน 
การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือ สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ   

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  
๒) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเท ของผู้ที่อยู่ใน  ต าแหน่ง

ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่  มักจะ
ค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ  

- ผู้บริหารต้อง  
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหา ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือไม่  
(๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณา ว่าอะไร

คือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึง 

ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 



 
๓) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย  
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถาม  ข้อมูลจาก

ผู้ใช้ระบบและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพ การท างานรวมถึง  สภาพสังคม 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจ  เรียนรู้จากองค์กร
อ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กร มีความมุ่งมั่นในการจัดการ  ผลประโยชน์ทับซ้อนอีก
ด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการ และผลการทบทวนหรือ มีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วย
พัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่ เจ้าหน้าที่ 

 
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

เนื่องจาก โรงพยาบาลบ่อพลอย  มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการประชุม
ทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรทุก  ๖ เดือนหากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีต่างๆ
คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบหรือมีข้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนาไปสู่
การแก้ไขและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง  5 กรณีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาวิเคราะห์ใน
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงจากการประเมินในรอบที่ผ่านมาพบปัญหาในเรื่อง ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 กรณีนี ้

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้อ านาจหน้าที่ในความ
รับผิดชอบ ไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ กฎหมาย 
 2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาดจิตส านึกในเรื่องการสังคมแห่งคุณธรรม  
 3. เจ้าหน้าที่มาเข้าประชุมไม่ตรงเวลาที่ก าหนด  
 4. การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ซอง
จดหมายราชการ ฯลฯ 
 ดังนั้นโรงพยาบาลบ่อพลอย  จึงมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระการประชุมของผู้บริการ และ ได้
จัดท าค าสั่งประกาศของโรงพยาบาลบ่อพลอย  ในเรื่องของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมอบหมายให้กลุ่ม
งานนิติการจัดท าโครงการเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้ ชี้แจงให้
ผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน ในสังกัดได้ เข้าใจแนวทาง และให้ผู้บริหารแจ้งแก่ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทุกคน ได้รับทราบ
แนวทางและให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสขององค์กร  ซึ่งผลการด าเนินงานในเรื่องของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลบ่อพลอย ในปีงบประมาณ 2561 นั้น ได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้ 

1. โรงพยาบาลบ่อพลอย ได้ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2. ประกาศโรงพยาบาลบ่อพลอย เรื่อง การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
3. จัดท าโครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 
4. จัดท าคู่มือในการป้องกัดผลประโยชน์ทับซ้อน และแจกให้แก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการศึกษา 

 
 
 
 
 



กรณีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
นอกจากการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕60     แล้วโรงพยาบาล
บ่อพลอย  ก าชับให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์การรับผลประโยชน์การใช้
อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาที่ผู้มีหน้าที่ในการ
จัดหาล่วงรู้จากการท าหน้าที่น าไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากมี
กรณีดังกล่าว โรงพยาบาลบ่อพลอย  จะด าเนินการสืบสวนหากมีมูลจะด าเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

 
การรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
โรงพยาบาลบ่อพลอย  ได้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทราบโดยได้วิเคราะห์ตาม

แนวทางการด าเนินงานตามระเบียบพัสดุการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการในเรื่องธรร มมาภิบาลใน
เรื่องการแก้ไขลงโทษการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณและด้านการพัสดุ  (คนเงิน
ของ)  ซ่ึงโรงพยาบาลบ่อพลอย  และไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด 

 
การน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการท างาน 
 

เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลบ่อพลอย  ไม่มีข้อร้องเรียนข้อ
ทักท้วงในมูลกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดและจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในก็
ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลบ่อพลอย  โดยผู้บริหารสูงสุดได้ก าชับในที่ประชุมหัวหน้า
หน่วยงานย่อยให้ตระหนักและให้ด าเนินการการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมหน่วยงานย่อย
ร้อยละ๑๐๐ และมีนโยบายให้ด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมตลอดจนก าชับให้ข้าราชการในสังกัดด าเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและให้ตระหนักและระมัดระวังทั้งในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามที่กล่าวถึงข้างต้น 

 
 

                             ............................. 
                             นายภูสษิฐ์   บอ่ทรัพย ์

                             นกัจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 
                             หัวหนา้กลุม่งานการจัดการ 

 
 


