รายงานการประชุมประจาเดือนเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ครัง้ ที่ 4/2562
วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพญาผานอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
...................................................
ผู้เข้าประชุม จานวน 40 ดังบัญชีรายเซ็นชื่อที่แนบ
เริ่มประชุม
เวลา 13.30 น.
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1. การบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบ 2562
2. ภาระงานการออกหน่วยงานกลุ่มงานเวชฯ
3. การติดตามการสร้างตึก 4 ชั้น
4. ระบบประปา+ระบบบาบัดมาตรฐานตามกรม สบส ปีงบ 2562
5. สรุปงานวิ่งต่อลมหายใจ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1. ผลการใช้แบบประเมินความพึงพอใจในงานยานพาหนะ
ฝากหัวหน้าฝ่ายแจ้ง เจ้ าหน้าที่ในฝ่ายทาการประเมินการใช้รถทุกครั้งที่มีการขอใช้รถ เพื่อทาการ
ประเมินการใช้รถ
2. ผลการนิเทศตรวจสอบภายในรอบที่ 1 สสจ.
ทีมตรวจสอบภายใน จากสสจ.น่าน งานการเงินและบัญชี เข้าตรวจในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์
2562 แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ
3. การเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการปราบราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 ตามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทาประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ว่าด้วยมาตรการป้องกัน
การรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติ
ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานที่
ชัดเจนเป็นสากล เป็นเครื่องมือตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีรูปแบบการปฏิบัติ
อันเป็นที่ยอมรับ เพื่อความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการทุกระดับ ซึ่งสินบนหมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจผู้นั้นกระทาหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบ
หรือมิชอบด้วยหน้าที่ หมายถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้เช่น เงิน รถ บ้าน โดยมี
มาตรการสาคัญ ดังนี้
3.1.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลปีใหม่ – ห้ามไม่ใช้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว รับหรือถามนา
ถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันพึงได้ตามกฎหมาย เช่น ของขวัญมูลค่าเกิน
3,000 บาท ขึ้นไป จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
3.1.2 มาตรการป้องกันการรับ สิน บนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิส วัส ดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่กาหนด ห้ามหน่วยบริการหรือหน่วยงาน

ทาการจัดซื้อ ทาการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงานบริการนั้น
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ย าของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ว ยเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559
- ผู้สั่งใช้ยาพึงไม่รับประโยชน์ส่วนตัว หรือทรัพย์สินจากผู้แทนบริษัทยา
- ผู้สั่งใช้ยาพึงไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ จากบริษัทยา
- ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงแสดงตนในการโฆษณายา
- ผู้ สั่ งใช้ย าสามารถรับ การสนั บ สนุนทุนการวิจัยจากบริษัทยา โดยผ่ านกระบวนการกากับดูแลของ
หน่วยงาน ฯลฯ
- ผู้บริหาร ไม่พึงรับผลประโยชน์จากบริษัทยา ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง
ภายในหน่วยงาน
- ผู้บริห าร พึงจัดให้มีระบบการคัดเลือกยา การจัดซื้อยา ระบบการคัดเลือกบริษัทยา รวมทั้งระบบ
ตรวจสอบที่เป็นธรรม โปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ
- เภสัชกร ไม่พึงเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายโฆษณาเนื้อหาเชิงอวดอ้าง
- เภสัชกร ไม่ควรนาตัวอย่างยามาแจกจ่ายในสถานบริการ
- เภสัชกร พึงนาเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย
ยา ของบริษัทยา
- สถานพยาบาล ต้องกาหนดแนวปฏิบัติงานตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยส่งเสริมการขายยาไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น การรับทรัพย์สินจากบริษัทยา การแสดงตนในการโฆษณา การรับการสนับสนุนจากบริษัทยา
การนาตัวอย่างยามาแจกจ่าย การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับ ยา การจัดกิจกรรมของบริษัทยาในสถานพยาบาล
ฯลฯ
3.1.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ต้องยึดถือกฎหมายทางราชการอย่างเคร่งครัด
- วางตัวเป็นกลางเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกและด้วยความโปร่งใส
- คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และส่วนรวม ของทางราชการเป็นหลัก
- ดาเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าเปิดประโยชน์สูงสุด
- ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์โดยตรง/อ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้างฯ
- ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุยลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน
- ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการด้านพัสดุ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็น
ธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- ผู้บังคับบัญชาต้องพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
- หากพบว่ามีการทุจริต ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น โดยทันที
- ให้งานควบคุมและตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประเมินความเสี่ยง และจัดทาระบบติดตาม
กากับดูแล
3.1.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด

- การรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคไม่ว่ากรณีใด ให้คานึงถึงผลได้ผลเสีย และประโยชน์ที่ทางราชการจะ
ได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขผูกพันต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
- ต้องคานึงถึงภาระผูกพันเช่น การบารุงรักษา ซ่อมแซม ว่าคุ้มค่าต่อทางราชการหรือไม่
- ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการรับบริจาคก่อนได้
- ต้องมีการตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่รับบริจาคมีเอกสารสิทธิ์สมบูรณ์หรือไม่ เพื่อมิให้ต้องเกิดคดีฟ้องร้อง
กันภายหลัง
- ห้ามส่วนราชการกาหนดเงื่อนไขในการประมูลซื้อทรัพย์สิน จ้างทาหรือให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
- การจ่ายเงินที่ได้รับบริจาค ส่วนราชการจะนาไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้บริจาคระบุ
วัตถุประสงค์ในการใช้ไว้เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ก่อน
- ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้มีอานาจอนุมัติในการจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาคหรือดอกผลซึ่งเกิด
จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
- การเก็บรักษาและตรวจสอบเงินสดไว้สารองจ่ายได้ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ นอกนั้น
ให้นาฝากธนาคารที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
3.1.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.1.5.1 มาตรการการใช้รถราชการ
- เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนในการดาเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นไปย่างมีประสิท ธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดเกิดประโยชน์กับทางราชการ
- แต่งตั้งหรือกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง
- จัดทาระบบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง เช่น การขอใช้รถอย่างเป็นระบบ ตามแบบฟอร์มของ
ทางราชการ และขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
- ระบบในการตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง การตรวจเช็คสภาพประจาวันก่อนให้บริการ
- ระบบในการบารุงรักษาตรวจเช็คตามระยะทาง
- การควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง , ค่าทางด่วน การซ่อมแซมเพื่อรถยนต์เสีย หรือชิ้นส่วนอะไหล่
ชารุด
- ควบคุมกากับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเป็นไปตามระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงาน
- มาตรการในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ , GPS , กล้อง CCTV หน้า/หลัง เพื่อกากับดูแลพนักงานขับรถ
- การศึกษาเส้นทาง , การกากับการออกนอกเส้นทาง , มาตรการประหยัดเชื้อเพลิง
- สมุดบันทึกการใช้รถ , แบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ , เอกสารด้านพัสดุ ,การจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
3.1.5.2 มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เป็นการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ระเบียบ
การเบิกจ่ายสาหรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ออกโดยมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารข้าราชการพลเรือน
หรือตามมาตราต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. ข้าราชการแต่ละประเภท ต้องตรงตามคุณสมบัติ เช่น ระดับการศึกษา , ใบ
ประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม และใบประกอบวิชาชีพหรือประกอบ
โรคศิลปะ ฯลฯ โดยมีหลักฐานเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ ไว้เป็นสาคัญ
- ค่าตอบแทน ค.ต.ส. หรื อค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่ว ยบริการในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2544(ฉบั บ ที่ 1 1) พ.ศ. 2559 ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ
0202.3.1/1107 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

2544(ฉบับที่11) พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสาย
งานที่สามารถรับระยะเวลาต่อเนื่องได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่11) พ.ศ. 2599 พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด โดยแนบหลักฐานการ
จ่ายค่าตอบแทนฯ ให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระยะเวลาการทางาน เช่น วันลา และลงชื่อหัวหน้างาน
เป็นผู้กากับดูแล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นวันลาฯ ให้ไว้เป็นสาคัญ และส่งให้งานการเงินและบัญชีต่อไป
3.1.5.3 มาตรการการทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกาหนด
- ให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลบ่อเกลือ ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 โดยเคร่งครัด
6.1.5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ
- ให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่าน ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
- กฎกระทรวง ก าหนดพั ส ดุ รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น และก าหนดวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ โ ดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
3.2 การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวก
พ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนาไปสู่การทุจริต
สานักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการ
ปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งหน้ าที่ที่บุ คคลนั้นรับผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่ว นรวม
กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
ตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่ เจตนาในรู ป แบบที่ห ลากหลาย จนกระทั่ งกลายเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบั ติที่ ไม่ เห็ น ว่า เป็ น
ความผิด ตัวอย่างการกระทาดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุค คลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึ ดผลประโยชน์ส่ วนตนเป็นหลั กได้ส่ งผลเสี ยหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ

ก่อ ให้ เ กิ ดการกระท าที่ผิ ด จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ที่ต้ อ งค านึง ถึ งประโยชน์
สาธารณะ แต่ทาหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก
ความขัดแย้งConflict สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่ส ามารถ
ตัดสินใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทาง
ปฏิบัติหรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบ
ความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อ
สนองความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่ม
บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ควรมีจิ ตสานึ กในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่ ว นรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่ วนตนเสมอ ตัว อย่ างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ทาให้เครือ
ญาติหรือฝากลูกหลานเข้าทางาน
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับ
เรื่อง โอน ย้าย สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก แล้วรับของกานัลจากเขาเหล่านั้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ
ทางานส่วนตัว
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทาข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น
๖. การทางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่
๗. การทางานหลังเกษียณ คือการทางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจาก
ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interestsแบ่งเป็น ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เ จ้าหน้ าที่มีบทบาทหน้ าที่ มากกว่าหนึ่ง เช่ น เป็ นเจ้าหน้าที่ใ น
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้

ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่
สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้ประโยชน์แก่การทาบทบาท
หน้าที่ให้ แก่อีกหน่ วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูล มาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิช อบหรือความ
ลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามี
หลั ก การจั ด การแบบเดี ย วกั น นั่ น คื อ การตั ด สิ น ใจท าหน้ า ที่ ต้ อ งเป็ น กลางและกลไกการจั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่
ต้อ งตัด สิ น ใจและให้ ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้อ งทางานในขอบเขตหน้ า ที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่ วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือ
ทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลางไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง
วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรม
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการ
ต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่ งเสริมความรั บผิ ดชอบส่ วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบ
และนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการ
กับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่าง
ด้วย
๔. สร้ างวั ฒ นธรรมองค์กร ผู้ บริห ารต้องสร้า งสภาพแวดล้ อมเชิงนโยบายที่ช่ว ยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
-ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง
ต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้องทา
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบแนวทางการป้องกันผลกระโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ฉบับนี้ เป็นแนวทางในการป้องกันที่สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ อัน
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 15 กรกฏาคม ๒๕๖๒ เป็นรูปแบบการจัดการ
ตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน
สาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชน ทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง
- เป้าหมายสาคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น

- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทาให้เจ้าหน้าที่
รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจส่วนตัว/
ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ พรรคการเมือง
การทางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุป
สงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของ
- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ ต้องพิจารณานิยามและข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน
ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กร
และความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ
- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบ
เป็นไปได้)
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่ อ ให้ การจั ด การผลประโยชน์ทั บซ้ อนมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ต้อ งมี ก ารให้ ความรู้อ ย่ างต่อ เนื่ องตั้ง แต่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทาสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหารโรงพยาบาล
การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางาน เจ้า หน้าที่ทุกคนควรสามารถ
เข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหาร
เองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับ
การระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทางานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ย นบุ คลากรกับภาคเอกชน การลดขั้นตอนและกระจายอานาจความสั มพันธ์กับ
กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น

- นอกจากการให้ ความรู้ แล้ ว ความตื่นตัว และเอาใจใส่ ของผู้ บริห าร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสาคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตาแหน่ง
ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสาคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะ
คานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(๒) ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะ
ของตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเด็นสาคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
- การท างานกั บ องค์ก รภายนอกไม่ ว่า เป็น เอ็ น จีโ อหรื อ ภาคธุ ร กิจ องค์ก รต้อ งระบุจุ ด เสี่ ย งของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อานาจหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะ
อาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทาธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทาสัญญา
ด้วย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุ จุ ดเสี่ ย งและร่ ว มกั น พั ฒ นากลไกป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หา ขอรับ ฟัง ความเห็ น ต่ อร่ างนโยบายการจั ดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จ ะ
ทาให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในการ
ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใส
และตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจาก
ผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทางานรวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้
จากองค์ ก รอื่ น ๆ การแสวงหาการเรี ย นรู้ เ ช่ น นี้ ยั ง เป็ น การสื่ อ สารว่ า องค์ ก รมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการจั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลง ต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนั บสนุ นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว

บทบาทสาคัญของการบริหาร
ผู้บริห ารระดับล่ างมีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ช่วยให้เกิดความ
ตระหนักรู้ขององค์กร และให้ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อานวยการจะเป็นผู้
ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะ
เกิดต่อทีมงาน บทบาทสาคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการ
รายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทาผิดและภาวะผู้นาเรื่องสาคัญมากใน
การสร้างบรรยากาศในที่ทางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทาให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย
หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการลด
แรงต่อต้านหากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว
เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต่านเท่าที่จะทาได้บทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นาแก่ลูกน้องที่ทางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้
แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โ ดยให้คาปรึกษา
แนะนาลูกน้องไม่ให้ทาผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทาผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องทาให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผย และผลทีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้
เปิดเผยจะต้องเป็ นเอกสารที่ส มบู รณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร
ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทาใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือทาให้ผู้อื่น
รับรู้ได้ว่าทาเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
- จั ด ท าแผนพั ฒ นาและโครงการระบุ ห ลั ก สู ต รการพั ฒ นาข้ า ราชการ เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ใน
ความสาคัญและผลักดันให้ เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทาไมต้องเปิดเผยและ
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทาผิด
- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่
ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้า / ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรม
ทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ ง
ทักษะในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คาปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทาผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์ส าธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร
- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เวลา 16.00 น. เริ่มการจัดกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว อันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงมีดังนี้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง
การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการส่วนตัว
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

โดยประเด็นความเสี่ยงฯเพิ่มเติมคือ “การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการส่วนตัว”
ซึ่ ง ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปั ว จะได้ น าประเด็ น ดั ง กล่ า วเสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาจัดทามาตรการในการ
ควบคุมกากับ ในครัง้ ต่อไป
7. แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า
ตามประเภทของบุคลากร จะดาเนินการกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ดังนี้
1) ค้นหาสาเหตุและวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการพูดคุยเพื่อ
สอบถามถึงปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทางาน รวมทั้งมีการวางแผนการปฏิบัติงาน และกาหนดเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในแต่ละรอบการประเมินร่วมกัน ซึ่งอาจปรับลดความคาดหวังลงแต่ยังคงให้อยู่ ใน
ระดับที่ท้าทายความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ขึ้น และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนงานได้ตามความจาเป็น
2) การปรับงานให้เหมาะสมกับความสามารถ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาองค์ประกอบของ
งานทั้งหมด แล้วปรับงานใหม่ให้เหมาะกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

3) การติดตามระหว่างรอบการประเมิน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ทาให้ทราบ
และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้ทันท่วงที ด้วยวิธีการสังเกต และ
ให้ข้อเสนอแนะกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทั้งคาชมและคาชี้แนะปรับปรุงให้สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอันจะทาให้ผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน
4) หากวิธีการที่ผ่านมาไม่ได้ผล ผู้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณากาหนดให้มีการ
เปลี่ยนงาน หรือย้ายงาน เพื่อให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ได้ทางานตามที่ตนเองมีทักษะและมีความถนัด
มากกว่า เพราะหากยังให้ปฏิบัติงานในส่วนเดิมอาจสร้างผลกระทบอื่น ๆ ตามมา
5) การติดตามและประเมินผล หลังจากที่ได้ดาเนินการตามกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
โดยนาผลการประเมินมาเปรียบเทียบก่อนหลัง และนาผลการพัฒนามาปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
8. การลาประเภทต่าง ๆ ให้เสนอการลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยให้ยื่นใบลาพักผ่อน ลากิจ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ กรณีลากิจ หากมีความจาเป็นเร่งด่วนไม่อ าจส่งใบลาล่วงหน้าได้ ให้เสนอ
ใบลาพร้อมเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ การลากิจของลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน) ลาได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาตามระเบียบ การลาพักผ่อนของพนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง สามารถสะสมวันลาได้ไม่เ กิน 15 วันทาการ การลาช่วยเหลือภริยาเลี้ยงดูบุตรของ พกส. ได้ครั้ง
หนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทาการ (แนบทะเบียนสมรสและสูติบัตรของบุตร) และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลา กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด หรือจะใช้เครื่อง
บันทึกเวลาการปฏิบัติงานแทนก็ได้ ซึ่งในส่วนของ รพ. ได้ใช้เครื่องสแกนนิ้วมือเข้า -ออก ปฏิบัติงาน จึงขอความ
ร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกระดับสแกนนิ้วเข้า - ออก ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ ไม่มี
เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

(นางโชติกา ติฉัน)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รูปภาพประกอบการประชุมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรมและมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
ในทีป่ ระชุมประจาเดือนเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ครั้งที่ 4 / 2562
เมือ่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุมพญาผานอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เวลา 13.30 น.
โดย : ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

