การดาเนินการกากับติดตาม
ตามแนวปฏิบัติตามคู่มือป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน

งานนิตกิ าร 2564
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ งานนิ ติ ก าร โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/55
วันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการการกากับติดตาม และดาเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยงานนิติการ ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (INTEGRITY
AND TRANSPARENCY ASSESSMENT) : ITA ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้องดาเนินการจัดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและต้องมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ สาหรับตอบข้อ EB 20
การดาเนินการ
งานนิติการ ได้จัดการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน และจัดทา
รายงานผลการวิเคราะห์ตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ได้ดาเนินการกากับติดตาม
ตามแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ข้อพิจารณา
งานนิติการ จึงขอรายงานผลรายงานผลผลการการกากับติดตาม และดาเนินงานตามแนวการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อนุมัติ

(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิลงกรณ
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รายงานการผลการกากับติดตาม และดาเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกณ
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2561-2564) ที่กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนโยบายคณะรัฐมนตรี รวมถึงแผนแม่บท
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25602564) และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป.1 ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปรามสร้างเครือข่าย)
เพื่อให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรื อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict Of Interest : COI) ถือเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารของภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นความผิดเชิง
จริยธรรม และเป็นความผิดขั้นแรกซึ่งจะนาไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุ่งแรงขึ้นได้ สะท้อนถึง
ปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน (Conflict Of Interest) หมายถึ งสถานการณ์ห รือ การกระทาที่บุ คคลมี
ผลประโยชน์ส่วนตนมาจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ และส่งผล
กระทบประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตนอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่
รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างการกระทาดังกล่าวมีให้ พบเห็นได้มาก
ในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ส่งผลให้บุคคลนั้นๆ ขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทาที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานได้ดาเนินการ
จากทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน เพื่อลดเหตุ โอกาส และความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น
นาไปสู่ การทุจ ริต กล่ าวคือ ยิ่งสถานการณ์ห รือสภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใด ยิ่งมีโ อกาส
ก่อให้เกิดการทุจริตมากเท่านั้น
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3. การิวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3.1 จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่จาเป็นต้องดาเนินการวางแนวทางป้องกันและ
แก้ไขเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยง
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
1. การให้/รับของขวัญ จากผู้ ให้ปฏิบัติและพิจารณาในการให้/รับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดตาม
มาติดต่อราชการ
แนวทางที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิด ให้มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้ อจัดจ้าง
การแสวงหาผลประโยชน์ และการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรื อ เอื้ อ ให้ ผู้ อื่ น แ สว ง ห า อย่างเคร่งครัด และให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
ผลประโยชน์
ตรวจสอบได้
3. การลาพักผ่อน หรือลาป่วย ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดาเนินการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่
แต่ ไ ม่ ยื่ น ใบลาตามระเบี ย บ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
หรือกรณีลาป่วยแต่ไม่ได้ป่วย
จริง
4. บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแผร่ประชาสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ รณรงค์ภายในหน่วยงาน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
5. การขาดจิตสานึกร่วมกันใน จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
การเสริ ม สร้ า งสั ง คมที่ ไ ม่ ท น รณรงค์ภายในหน่วยงาน
ต่อการทุจริต
3.2 การบริหารจัดการตามหลัก 4 ประการสาหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบาย ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติ
ส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลาเอียง
2) สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การปฏิบัติตนที่ยึดหลัก
คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าทีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากที่สุดโดยเฉพาะ
ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื้อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่
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4. ปัญหาและอุปสรรค
1) บุคลากรบางสวนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย อีกทั้งมีให้พบเห็นได้มากในสังคมจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่บุคลากรไม่เห็นว่าเป็นความผิด แต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติแ ละเล็กน้อยส่งผลให้ขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
1) ปรับปรุงนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะเกิดการ
ใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2) ควรให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ด าเนิ น การควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ หากพบเห็นปัญหาควรหารือทาความเข้าใจร่วมกันก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อ
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และดาเนินการตามระเบียบต่อไป
3) จั ดให้ มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับด้านระเบียบและกฎหมายที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับทราบและให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4) จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับด้านการป้องกันการ
ทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตภายในหน่วยงาน
5) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6) เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานโดย
แสดงความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
ตาแหน่ง นิติกร

๖

ขัน้ ตอนปฏิบัติการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

2.2 เผยแพร่ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 เผยแพร่ในเวปไซต์กรมบัญชีกลาง(E-GP)
2.2.2 เผยแพร่ในเวปไซต์ของหน่วยงาน
2.2.3 ปิดประกาศเผยแพร่ในทีห่ น่วยงานจัดไว้
โดยเปิดเผย เช่นกระดานข่าวประชาสัมพันธ์

1.วันทาการนับถัดจาก
วันที่ได้รบั อนุมัติ
ประกาศประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

2.3 จัดทารายงานปิดประกาศฯ เผยแพร่
หัวหน้าหน่วยงานทราบ

1. วันทาการ นับถัด
จากวันที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศประกวด
ราคาจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 ประกาศเผยแพร่ผลการประกวดราคา
2.4.1 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ซื้อของหรือ
รายชื่อผู้รับเอกสาร แล้วแต่กรณี
2.4.2 ประกาศเผยแพร่ชื่อผู้ชนะการประมูล
(3 รายชื่อเรียงตามลาดับ หรือมีผู้เสนอราคา
รายเดียว แล้วแต่กรณี)
2.5 จัดทารายงานการปลดประกาศเผยแพร่
หัวหน้าหน่วยงานทราบ

1. วันทาการ นับถัด
จากวันที่ได้รับอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง

3. วันทาการ นับถัด
จากวันลงนามใน
สัญญา

จุดควบคุมความ
เสี่ยง
1) Print screen
จากเวปไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง
2) Print screen
จากเวปไซต์
หน่วยงาน
3) รายงานการปิด
ประกาศของ
เจ้าหน้าที่
4) ภาพถ่ายการปิด
ประกาศ
1) บันทึกเสนอ
รายงานการปิด
ประกาศต่อหัวหน้า
หน่วยงาน(นพ.สสจ.
,ผอก.รพ.,สสอ.)
พร้อมแนบเอกสาร
ตาม
ข้อ 2.2
1) รายงานการปิด
ประกาศของ
เจ้าหน้าที่
2) ภาพถ่ายการปิดปลดประกาศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่

1) บันทึกเสนอ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
รายงานการปลด
เจ้าหน้าที่
ประกาศต่อหัวหน้า
หน่วยงานพร้อมแนบ
เอกสารเอกสารตาม
ข้อ 2.2 และข้อ

