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๑
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลกระทบต่อการตัดสอนใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ
บางเรื่ องเป็ นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่ านี้เป็นการกระทา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่า
ในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อ สัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน
เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือ ว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ ส าธารณะ คื อ ประโยชน์ ข องชุ ม ชนโดยรวม ไม่ ใ ช่ ผ ลรวมของผลประโยชน์ ข อง
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ ค วามส าคั ญอั น ดับ ต้น แก่ผ ลประโยชน์ส าธารณะ มี ความคาดหวัง ว่าเจ้า หน้าที่ต้อ งจากัด ขอบเขต
ที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงานใหม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี๓ ประเภท คือ

๒
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรม เท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)
เป็นสถานการณ์ที่บุ คคลในฐานะพนั กงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่ งหรืออานาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะ คาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่
การมีผ ลประโยชน์ ทับ ซ้อน ความขัดกั น ระหว่า งผลประโยชน์ข องผู้ ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึ ง
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา
รูปแบบ (Conflict Of Interests)
การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่
-การรับของขวัญหรือของกานัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
-การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว
-การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน
-เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
-การที่ บุ คคลปฏิ บั ติห น้ าที่ เอาผลประโยชน์ส่ ว นตั ว ไปพัว พัน ในการตั ดสิ น ใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อตนเอง
และเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ
การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests ความหมาย
รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร
แล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น
ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่
เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private advantage)
ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อที่
ดักหน้าไว้ก่อน
รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเอง
ทางาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลา
ทางานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ

๓
ทางานหลังออกจากตาแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผน
ของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
-การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
-ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
-การรับผลประโยชน์โดยตรง
-การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
-การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
-การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
-การทางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
-ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
-การปิดบังความผิด
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
-หาประโยชน์ให้ตนเอง
-รับประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่
-ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
-ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน
-ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
-รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่
-ทางานหลังออกจากตาแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
-การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
-ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
-ช่วยให้ญาติมิตรทางานในหน่วยที่ตนมีอานาจ
-ชื้อขายตาแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
-การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
-การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
-การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
-การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย
-การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
-การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
-การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
-การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๔
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ ๗ กรณี คือ
๑. การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
๖. การรับทางานนอกองค์กร
๗. การทางานหลังออกจากตาแหน่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และได้เผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทราบแล้ว โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้
ยืนยันและยึดมั่นในแนวทางดังกล่าว ตลอดจนได้ชี้แจงให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดที่เข้ารับการประชุมได้
เข้าใจทราบแนวทางปฏิบัติแล้ ว และให้ความร่วมมื อในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสของ
องค์กรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการ
ประชุมทบทวนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรอยู่เนืองๆ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงานในกรณี
ต่างๆ คณะกรรมการจะนาปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากาหนดเป็นปัญหาขององค์กร
เพื่อนาไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง ๗ กรณี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนามา
วิเคราะห์ในคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงจากการประเมินในรอบที่ผ่านมาไม่พบปัญหา
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
กรณีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละงาน นอกจากจะตรวจสอบตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัส ดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชจอมบึ ง ยั ง ได้ ก าชั บ ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด หาพั ส ดุ
ระมัดระวังมิให้มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตาแหน่งหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุหรือการใช้ข้อมูลลับในการจัดหาพัสดุที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุล่วงรู้จากการทา
หน้าที่ นาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทาให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หากมีกรณีดังกล่าวขึ้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนหากมี
มูลความจริงจะดาเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทุกรายไป
การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทราบ โดยได้
วิเคราะห์ตามแนวทางการดาเนินงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องธรรมาภิบาล การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และด้านการพัสดุ (คน เงิน ของ) ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้รับการตรวจ
ประเมินจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอกร่วมประเมินด้วย ปรากฎว่ามีการดาเนินการถูกต้อง ครบถ้วน

๕
และไม่ปรากฏว่า ข้อร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
จอมบึง แต่อย่างใด
การนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงาน ไปดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ไม่มี
ข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง ในมูลกรณีดังกล่าวข้างต้นประกอบกับจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ก็ไม่ปรากฏรายงานในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลสม
เด็ขพระยุพราชจอมบึง โดยทีมผู้บริหารมีการกาชับในที่ประชุมของหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ให้ตระหนัก และให้
ความสาคัญในเรื่องของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมหน่วยงานย่อยทุกระดับ
และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีนโยบายให้ดาเนินการขับเคลื่อนเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม นอกจากนี้ยังได้
กาชับให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรีดาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ตระหนักและระมัดระวังในเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอีกด้วย
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