ประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง กําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
---------------------------------------------------------เพื่ อ เป น การจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ทั บ ซ อ นของหน ว ยงานในสั ง กั ด
โรงพยาบาลสบเมยและเปนแนวทางในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาล
สบเมย จึงกําหนดกําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน ในหนวยงานดังนี้
๑. การปฏิบัติงานในหนาที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการอยาง
เครงครัด
๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได
๔. ไมเรียก หรือรับสิน บน เพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง เพื่อการใดๆ อันมิชอบตอ
หนาที่และกฎหมาย
๕. ไม ล ะเลย หรื อ เพิ ก เฉย หากพบการกระทํ า ผิ ด เข า ข า ยความผิ ด เกี่ ย วการเรี ย กรั บ
ผลประโยชน ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖. ใหใชจายเงิน/ทรัพยสิน ของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
๗. คํานึงถึงประโยชนสวนรวมของทางราชการเปนหลัก
๘. วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๙. ใหผูบังคับบัญชาแตละระดับ ควบคุม กํากับ ดูแล เพื่อมิใหมีการเรียกรับผลประโยชนตางๆ
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน
ในหนวยงาน
โรงพยาบาลสบเมย

คํานํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาที่ไ ป
แทรกแซงการใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม ทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญ เสียไป โดย
ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม
ในคูมือเลมนี้จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปน ๒ สวนดังนี้
สวนที่ ๑ ความหมายผลประโยชนทับซอน
สวนที่ ๒ การบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

สารบัญ
หนา
คํานํา
วัตถุประสงค...............................................................................................................

๑

ขอบเขต......................................................................................................................

๑

ความหมายผลประโยชนทับซอน.............................................................................

๑

การบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน.........................................................

๒

การติดตามและประเมินผล…….………………….………....................................................

๓

กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
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
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอ น หมายถึง สถานการณ หรือการ
กระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผล
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูสงผลกระทบตอประโยชนของ
สวนรวม
โดยปกติ แ ล ว ในการปฏิ บั ติ ร าชการในการทํ า หน า ที่ ก็ จ ะมี ป รากฏการณ ห น า ที่ ทั บ ซ อ น
(Conflict of duty) ซึงมี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ใน
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ
บทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญ หานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยัง มี
ปญ หาไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในหนายงานที่มีกําลัง คนนอยหรือมีเ จาหนาที่บางคนเทานั้นที่ส ามารถทํางาน
บางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา
เกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่ง นั้น ทําใหไ ดขอมูลภายในบางอย างที่อาจนํามาใชเป นประโยชนแกการทํ า
บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่ง ได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็
สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
๒./การบริหาร...

การบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

-๒-

เพื่ อ เป น การจั ด การความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ทั บ ซ อ นของหน ว ยงานในสั ง กั ด
โรงพยาบาลและเปนแนวทางในการปองกันมิใหแสวงหาผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ โรงพยาบาลสบเมย
จึงกําหนดกําหนดกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน ในหนวยงานดังนี้
เครงครัด

๑. การปฏิบัติงานในหนาที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการอยาง

๒. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบได
๔. ไมเรียก หรือรับสิน บน เพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง เพื่อการใดๆ อันมิชอบตอ
หนาที่และกฎหมาย
๕. ไม ล ะเลย หรื อ เพิ ก เฉย หากพบการกระทํ า ผิ ด เข า ข า ยความผิ ด เกี่ ย วการเรี ย กรั บ
ผลประโยชน ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖. ใหใชจายเงิน/ทรัพยสิน ของทางราชการอยางประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
๗. คํานึงถึงประโยชนสวนรวมของทางราชการเปนหลัก
๘. วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ
๙. ใหผูบังคับบัญชาแตละระดับ ควบคุม กํากับ ดูแล เพื่อมิใหมีการเรียกรับผลประโยชนตางๆ
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที
โรงพยาบาลสบเมย ไดใหความสําคัญ ในการปรับปรุง งานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแกไข
การกระทํา ผิดวินัยของเจาหนา ที่ในสัง กัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ที่กําหนดเรื่องสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และ
การแก ไ ขป ญ หาการกระทํ า ผิ ดวิ นั ย ของเจ า หน า ที่ รัฐ ที่ เ ป น ป ญ หาสํ า คั ญ และพบบ อ ย ๔ มาตรการสํ า คั ญ
ดังตอไปนี้
๑. มาตรการการใชรถราชการ
๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน
๓. มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. มาตรการการจัดหาพัสดุ
ในปงบประมาณที่ผานมา โรงพยาบาลสบเมยไมพบปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอน แตมีการ
มาตรการแนวทางในการปองกันปญหา เรื่องผลประโยชนทับซอน ดังนี้
๑. กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
- มีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน
- การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจในการปฏิบัติราชการ ไมวาการแตงตั้ง การโยกยาย
การประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ราชการ ตลอดจนการนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ใ นการบริห ารองค กร (Good
Government)
๓./๒. มีการ...

-๓๒. มีก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ มภายใน/ตรวจสอบภายใน ซึ่ ง มี การวางระบบและ
ติดตาม ประเมินผล ทุกไตรมาส หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน คณะกรรมการจะนําปญหาหรือ
ความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีขอทักทวงมากําหนดเปนปญหาขององคกรเพื่อนําไปสูการแกไข และแนวทางใน
การปองกันผลประโยชนทับซอน ก็เปนสวนหนึ่งที่จะนํามาวิเคราะหในการควบคุมภายในของหนวยงาน แตจาก
การประเมินในรอบที่ผานมาไมพบปญหาในเรื่องผลประโยชนทับซอน
๓. กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุ นอกจากการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ 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
เสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรในสัง กัด ใหปฏิบัติง านและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕. สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับไดเรียนรูและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
๖. สงเสริมคานิยมการยกยอง เชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต
เปนตน
เพื่อ ปองกัน ผลประโยชน ทับซ อน โรงพยาบาลสบเมย มี การจัด ตั้ง คณะกรรมการควบคุ ม
ภายในและตรวจสอบภายใน ซึ่ง มีการตรวจสอบ ประชุม ทบทวนความเสี่ยงขององคกรทุกไตรมาส หากมี
ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานในกรณีตางๆ คณะกรรมการจะนําปญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ มา
กําหนดเปนปญหาขององคกรเพื่อนําไปสูการแกไข โดยการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิ ด ผลประโยชน ทั บ ซ อ นและอาจจะเกิ ด การทุ จ ริ ต ที่ จํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งใน
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การติดตามและประเมินผล
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
เสนอผูบริหารรับทราบ ปละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

