บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓8 ๑376 ต่อ 103
ที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๑/
วันที่
มีนาคม 2562
เรื่อง การดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสอยดาว
เรื่องเดิม
ตามแบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – based Integrity & Transparency
Assessment สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปี
พ.ศ.๒๕60 ประเด็นการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB9 ข้อ 1 กําหนดให้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ EB9 ข้อ 4 กําหนดให้มีการ
ปรั บ ปรุ ง ขั้น ตอน/แนวทางการปฏิบั ติง านหรือ ระเบี ย บเพื่อ ป้อ งกั น ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น และเผยแพร่ ใ ห้
สาธารณชนรับทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และคณะทํางานกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทําผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จึงได้ กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการสําคัญเร่งด่วน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการ จน
เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสั ตย์สุจริต สําเร็จเป็นรูปธรรม สร้างความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามรับทราบผล และอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงานด้วย

(นางสาวชาดา หอมสวัสดิ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ
(นายธวัช คงคาลัย)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสอยดาว

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการใดๆ ตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดําเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือ
พวกพ้อง ทําให้การใช้อํานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทําที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
2. การทําธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากที่เคยดํารงตําแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
4. การทํางานพิเศษโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนําข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การใช้รถราชการ
2. การเบิกค่าตอบแทน
3. การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา
2. การจัดหาพัสดุ
3. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ความเสี่ยงที่อาจพบ
ใช้ในกิจธุระส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เอื้อประโยชน์
ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ในการเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ
การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน

นิยาม
รถราชการที่เป็นรถส่วนกลาง หมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของส่วนราชการ
พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนกประเภท
รายจ่ า ยตามงบประมาณของส านั ก งบประมาณ หรื อ การจ าแนกประเภทรายจ่ า ยตามสั ญ ญาเงิ น กู้ จ าก
ต่างประเทศ
การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง

การจ้าง ให้หมายความรวมถึงการจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ และการจ้ า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของขวั ญ หมายถึ ง เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ใ ห้ แ ก่ กั น เพื่ อ อั ธ ยาศั ย ไมตรี
และให้ ห มายความรวมถึง เงิน ทรั พย์ สิ น หรือประโยชน์อื่นใดที่ ให้ เป็นรางวัล ให้ โ ดยเสน่ห าหรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรื อให้ เป็ น สิ น น้ํ าใจ การให้ สิ ท ธิพิเศษซึ่งมิ ใช่เป็ นสิ ทธิที่ จัดไว้ สํ าหรั บบุคคลทั่ว ไปในการได้รั บ
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว
หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ปกติป ระเพณีนิ ย ม หมายถึ ง เทศกาลหรื อวั นสํ า คัญ ซึ่ งอาจมี ก ารให้ ข องขวัญ กั น และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดีการแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย
ดังนั้น การดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่าง
หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการ
วิเ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ย วกั บ การดํ าเนิ น งานของหน่ ว ยงานหรื อ การปฏิ บัติ ง านของเจ้า หน้ าที่ ที่ อ าจะเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของ
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง จะต้ อ งมี ก ารจั ด ทํ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับการให้องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มี
ความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทวัสดุ
1 วัสดุสํานักงาน
2 วัสดุงานบ้านงานครัว
3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
4 วัสดุคอมพิวเตอร์
5 วัสดุบริโภค
6 วัสดุเครื่องแต่งกาย
7 วัสดุก่อสร้าง
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
8 วัสดุยานพาหนะ
9 วัสดุอื่น
รวม

จานวน
56
65
36
31
322
9
37
11
11
8
582

จานวนเงิน
986,616,.97
1,164,780.65
175,699.09
560,135.00
1,242,044.32
256,387.00
132,371,54
832,400.00
16,775.00
11,057.20
5,438,310.77

ร้อยละ
78.14
21.42
3.23
10.30
22.84
4.71
2.43
16.41
0.31
0.20
100

จาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
1.วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

จานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2561(บาท)
5,438,310.77
5,438,310.77

ร้อยละ
100
100

3.ร้อยละของจํานวนเงินงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อยาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
ประเภทการจัดซื้อจัดจัดจ้าง
จํานวนเงินงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อยาแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2561(บาท)
1.วิธีเฉพาะเจาะจงทั่วไป
8,278,991.90
2.วิธีเฉพาะเจาะจง GPO
3,376,370.22
3.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e572,516.40
bidding
รวม
12,227,878.52
1.ร้อยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
ประเภทการจัดซื้อจัดจัดจ้าง
จํานวนรายการเวชภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2561
(รายการ)
1.วิธีเฉพาะเจาะจงทั่วไป
171
2.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e14
bidding (ครุภัณฑ์การแพทย์)
รวม
185
2.ร้อยละของจํานวนเงินงบประมาณที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561
ประเภทการจัดซื้อจัดจัดจ้าง
จํานวนเงินงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2561
(บาท)
1.วิธีเฉพาะเจาะจงทั่วไป
5,256,033.31
2.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e5,148,270.00
bidding (ครุภัณฑ์การแพทย์)
รวม
10,404,303.31
 สรุป ไม่พบการมีผลประโยชน์ซับซ้อน
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การใช้รถราชการ
2. การเบิกค่าตอบแทน
3. การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา

ความเสี่ยงที่อาจพบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

ร้อยละ
67.71
27.61
4.68
100
ร้อยละ
92.43
7.57
100
ร้อยละ
50.52
49.48
100

2. การจัดหาพัสดุ
3. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ไม่พบ
ไม่พบ

รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลสอยดาวจังหวัดจันทบุรี
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดํารงตําแหน่ง ที่มีบทบาท
สองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยที่บุตรสาวของสมชาย
เป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นําไปสู่การกระทําความผิดแต่ประการใด
(เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชาย สามารถ
วางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น)
ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งด
แสดง ความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal)
(เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้า
ร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์ เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก
เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง)
มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
2. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
3. การกําหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิ
ชอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น
การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทํางานในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตําแหน่งราชการ เป็นการป้องกันมิให้
ผู้ดํารงตําแหน่งทางราชการนําข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจากตําแหน่ง
แล้ว และป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่งสําคัญใน
หน่วยงานราชการมาแล้ว
หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

1.ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

