แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน
โรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปงบประมาณ พ.ศ.2565

คำนำ
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค.
คือ การปลูกจิตสำนึก การปองกัน การปราบปราม และสรางเครือข ายมุงเนน การปองกัน การทุจริตผ าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
โรงพยาบาลขนอม จึงจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน
โรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อกำหนดมาตรการ
ปองกันการทุจริต และการบริหารงานดานความโปรงใส และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
เนนผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ เพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน
ดังนั้นจึงหวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน
โรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เลมนี้ จะเปนประโยชนตอ
เจาหนาที่ในสังกัดโรงพยาบาลขนอม

กลุมงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลขนอม
พ.ค. 2565

สารบัญ
เรื่อง
ความหมายของผลประโยชนทับซอน
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคกร
มาตรการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
แนวทางการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน
กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน

หนาที่
1
1
3
4
6

-1ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)
ผลประโยชนทับซอนหรื อความขัดแยงกั นระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกันหมายถึงการที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวก
พองเปนหลักซึ่งถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสูการทุจริต
สำนักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัด แยงกั นระหวางผลประโยชน ทับ ซ อนและผลประโยชน
สวนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึงสถานการณหรือการกระทำที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่
ในตำแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวมกลาวคือการที่เจาหนาที่
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวา
ประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทำดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบที่
หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิดตัวอยางการกระทำดังกลาวมีใหพบ
เห็นไดมากในสังคมสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจเที่ยงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก
ไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่
ของรัฐที่ตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะแตทำหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวน
ตนหรือพวกพองเปนหลัก
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคกร
1. ดานความโปรงใส
1.1 ผูบริหาร และบุคลากรในโรงพยาบาลขนอม ทุกระดับตองใหความสำคัญและสงเสริมการ
ปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียภายใน และผูมีสวนไดเสียภายนอก สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได
1.2 เปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
1.3 มุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใด ให
สอดคลองกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงดำเนินการตาม
เกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม
1.4 ใหมีการจัดทำแผนการบริหารงานพรอมกับเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ
1.5 จัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียน และ
การตอบสนองเรื่องรองเรียน เผยแพรใหผูรับบริการไดรับทราบพรอมกับใหมีคณะกรรมการ ทีมงานหรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องรองเรียนโดยตรง
2. ดานความพรอมรับผิด
2.1 บุคลากรโรงพยาบาลขนอม ทุกคนจะตองประพฤติตนในสัมมาชีพ ดวยความซื่อสัตย
สุ จ ริ ต ยึ ดความยุ ติ ธ รรมเป น ที ่ ตั้ ง จะยั บ ยั้งชั่งใจไมกระทำการโกงกิน แผน ดิน หรือใชตำแหนงหนาที่หา
ผลประโยชน บนความทุกขยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ กระตือรือรน เต็ม
ความสามารถมีความพรอมที่จะใหบริหารโดยมุงผลสำเร็จของงาน และพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานผิดพลาด หรือเกิดความเสียหาย สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

-22.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตาม
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหนาที่หรือคูมือการดาเนินงานอยางเครงครัด ลดการใชอำนาจดุลพินิจในการ
ใหบริการผูปวย
3. ดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ผูบริหารทุกระดั บต องสอดส องดูและการทุจริ ตในกลุ มงานอยางใกลช ิด กำกับดู แล
ผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระเบียบวินัย หากพบวามีการกระทำความผิดตองดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และ
อาญาอยางเครงครัด
3.2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมมีการรับสินบน การรับหรือการ
เรียกรองเงินสิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ ไมใชตำแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง หรือ
มีพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตตอหนาที่
3.3 บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน ทับซอน สามารถแยกออกอยางชัดเจนวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด
สิ่งใดทำได สิ่งใดทำไมได สิ่งใดคือประโยชนสวนตน สิ่งใดคือประโยชนสวนรวม การปองกันประโยชนสาธารณะ
ไมใหมีผลประโยชนสวนตัวเขามาแทรกซอน เชน การใหทรัพยสินของทางราชการกับเรื่องสวนตัว การชารจ
แบตเตอรี่ในโทรศัพทมือถือทำงาน เปนตน
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
4.1 สงเสริมใหมีการสรางวัฒนธรรมองคกรหลีกเลี่ยงประโยชนทับซอน สรางวัฒนธรรมแหง
ความซื่อสัตย ปลูกฝงใหบุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไมยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไมทนที่จะเห็น
การทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
4.2 สนั บ สนุ น ให มี การรวมกลุมของบุคลากรภายใน และกลุมเครือขายสุขภาพ ในการ
สอดสองพฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจงเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหนาที่
4.3 สนับสนุนใหมีการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต และผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรโรงพยาบาลขนอม
4.4 มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถวงดุลภายใน
หนวยงาน
5. ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน
5.1 สงเสริมใหผูบริหาร หัวหนาฝาย/งาน มีแนวทางในการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา
อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
5.2 สงเสริมใหผูบริหาร หัวหนาฝาย/งาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยคำนึงถึงพฤติกรรมดานศีลธรรม
และดานคุณธรรม เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในหนวยงานใชหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
5.3 บุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่ตามระเบียบขั้นตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึด
หลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ

-36. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
6.1 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใชเปนชองทางในการสื่ อสารแกบุ คลากรภายใน และ
ผูรับบริการภายนอก เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
6.2 มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ขอบังคับมาตรฐานหรือคูมือการ
ปฏิบัติงาน การใหบริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการปองกันปราบปรามการทุจริต ผานชอง
ทางการสื่อสารตางๆ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ
มาตรการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
มาตรการยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่ภายในองคกร เพื่อสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร
สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม แสดงความมุงมั่นในการบริหาร
ราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปน
ธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและ
ภายนอก ดังตอไปนี้
2.1 มาตรการการใชรถยนตของราชการ ตองปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2.3 มาตรการการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดการและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.
2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.4 มาตรการจัดหาพัสดุ ตองปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.5 มาตรการลดการใช ด ุ ล พิ น ิ จ ต อ งปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน า ที ่ ต ามระเบี ย บ ขั ้ น ตอน คู  มื อ
ดำเนินงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมสรางขั้นตอนเกินความจำเปน ปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความเที่ยงธรรม ฯลฯ

-4แนวทางการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน
วางกรอบการทำงาน เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจำกัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถ
นำไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ขั้นตอน สำหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน ทับ
ซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง เปาหมายสำคัญคือ องคกรตองรูวาอะไร คือ
ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีสวน
รวมของเจาหนาที่มีสวนสำคัญ เพราะจะทำใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทำใหเจาหนาที่รูสึกเปนเจาของ
และรวมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกำหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวย
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ
ผูบริหารและ เจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น
กฎเกณฑ เกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองคกร และยังตองทำใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถรูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น
และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเปนไปได เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธ
ตางๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง
ตั้งแต เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให
ความรู จะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทำงาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึง
นโยบาย และขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตอง
รูวิธี จัดการผลประโยชนทับซอนขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับ
ซอน ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตำแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยาง
ที่ชัดเจนสำหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอ การ
รวมทำงานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย
อำนาจ ความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัว
และ เอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสำคัญในการชวยให
เจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดำเนินการเปนแบบอยาง
การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยู
ในตำแหนง ระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนให
เจาหนาที่ เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสำคัญเนื่องจากเจาหนาที่
มักจะคำนึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ โดยผูบริหารตอง

-5(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม
(๒) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ
และพิจารณาวา อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน
(๓) พิจารณาปจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหนงหนาที่ของเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่น
ในการจัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ
สามารถ จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็
เลวราย ไมแพกันการทำงานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน ทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอำนาจหนาที่
เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่
ตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทำธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทำสัญญาดวย
นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยง
และรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอน วิธีเหลานี้จะทำใหไดนโยบายที่
สอดคล องความคาดหวั งสาธารณะและไดร ับความรวมมือจากผูมีสว นไดเสีย ทั้งนี้ในการรว มกันจัดการ
ผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทำใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
ระบบการปองกันผลประโยชนทับ ซ อนตองไดร ับการทบทวนประสิ ทธิภาพสม่ำเสมอโดย
สอบถามขอมูล จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการ
ทำงาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมื อ
นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู จากองคกรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความ
มุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการ
ทบทวนหรือมีการ เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานให
สอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคำปรึกษาแกเจาหนาที่

-6กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงานโรงพยาบาลขนอม ปงบประมาณ พ.ศ.2565
ปจจัยที่ทำใหเกิดผลประโยชนทับซอน
แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน
1.กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
1. หัวหนากลุมงาน/ หัวหนางานมีหนาที่ ควบคุม ติดตาม ใหดำเนินกิจกรรมตาม
แนวทางที่วางไว และปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเคร งครัด หากกระทำผิดให
รายงานผูอำนวยการทราบ และดำเนินการทางวินัยตามระเบียบอยางเครงครัด
2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรหนวยงานดานจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560
3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน (วงเงินเล็กนอยไม
เกิน 100,0000 บาท) ในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของ
หัวหนาเจาที่ เจาหนาที่และผูตรวจรับพัสดุ
4. ประกาศโรงพยาบาลขนอม มาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2. การเบิกจายคาตอบแทน

1. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.3.1/1107 ลงวันที่ 28 มีนาคม
2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับ

3. การนำทรัพยสินทางการราชการใช 1. หัวหนากลุมงาน/ หัวหนางานมีหนาที่ควบคุมกำกับ ติดตาม ใหดำเนินกิจกรรม
สวนตัว
ตามแนวทางที่วางไว รวมถึงปองกันการทุจริตและกระทำผิดของเจาหนาที่ในแตละ
หนวยงาน กรณีพบการกระทำผิดหัวหนากลุมงาน/ หัวหนางานตองรายงานแก
ผูอำนวยการทราบเพื่อดำเนินการทางวินัยตามระเบียบอยางเครงครัด
4.การรับสินบนประเด็นการรับเงิน
บริจาคและทรัพยสนิ บริจาค

1. ประกาศโรงพยาบาลขนอม มาตรการการปองกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2. หัวหนากลุมงาน/ หัวหนางานมีหนาที่ควบคุมกำกับ ติดตาม ใหดำเนินกิจกรรม
ตามแนวทางที่วางไว รวมถึงปองกันการทุจริตและกระทำผิดของเจาหนาที่ในแตละ
หนวยงาน กรณีพบการกระทำผิดหัวหนากลุมงาน/ หัวหนางานตองรายงานแก
ผูอำนวยการทราบเพื่อดำเนินการทางวินัยตามระเบียบอยางเครงครัด

5. การใชรถราชการ

1. หัวหนากลุมงาน/ หัวหนางานมีหนาที่ควบคุมกำกับ ติดตาม ใหดำเนินกิจกรรม
ตามแนวทางที่วางไว รวมถึงปองกันการทุจริตและกระทำผิดของเจาหนาที่ในแตละ
หนวยงาน กรณีพบการกระทำผิดหัวหนากลุมงาน/ หัวหนางานตองรายงานแก
ผูอำนวยการทราบเพื่อดำเนินการทางวินัยตามระเบียบอยางเครงครัด

6. การรับของแถม

1. ควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในความครอบครองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

