
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน    . 

ท่ี   นน 0032.301.04/1787          วันที่   11  มีนาคม  2563                                      . 

เร่ือง รายงานการประชุมโครงการสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม 
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                       .                                     
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

  ตามบันทึกข้อความ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปวั ที่ นน 0032.301.04/1777  ลงวันที่ 
6 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมโครงการสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้ดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวเสร็จสิ้น โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เข้าร่วมประชุม จำนวน 38 คน จาก
เป้าหมายเจ้าหน้าที่ทัง้หมด จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปวั
ทั ้งหมด ผลการจัดกิจกรรมทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวมีความรู้ความเข้าใจในการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี มีจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพยีง  
จากการจัดกิจกรรมกลุม่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทำให้ได้รับทราบประเด็นความเสีย่งอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น
เพิ่มเติมจากการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ของคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร ่งใส
โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชปัว เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 อันได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
4. การเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซือ้ จัดจ้าง 
5. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

โดยประเด็นความเสี่ยงฯเพิ่มเติม คือ “ มาตรการการใช้รถราชการ ”   ซึ่งกลุ่มงานบริหาร
ทั ่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จะได้นำประเด็นดังกล่าวเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อ
พิจารณาจัดทำมาตรการในการควบคุมกำกับ ในครั้งต่อไป ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตนำรายงานผลการจัดประชุมโครงการสนทนา
ให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ต่อไป 

 

                                                     (นางโชติกา   ติฉัน) 

                                                       นักวิชาการพัสดุ 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ 
 
 
                                   (นางสาวสุรีย์พรรณ   วังแสง) 
                                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
อนุมัติ/ลงนาม 

 
 

(นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัต)ิ 
นายแพทย์เช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าที ่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมประจำเดือนเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ครั้งท่ี 2/2563 

วันท่ี 10 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

................................................... 

ผู้เข้าประชุม   จำนวน  40  ดังบัญชีรายเซ็นช่ือที่แนบ 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัว จะขอใช้ห้อง

ประชุมพญาผานอง เพื ่อพิจารณางบสนับสนุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว ซึ ่งเป็นโครงการกองทุนฯ ที ่ได้จัดทำของแต่ละปี  และขอเชิญคณะ
กรรมการบริหารทุกท่าน เข้าร่วมในการต้อนรับ 

1.2 วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะ วปอ.50 จะเข้ามามอบเงินสนับสนุนจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องส่องกล้องทางเดินอาหาร) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ณ ห้องประชุมพญาผานอง และขอเชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่าน เข้าร่วมในการต้อนรับ  

1.3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์ศรีภูมิ สุขเนตร จะพาคณะเพื่อนนักศึกษาฯ จำนวน 
30 คน แวะเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและรบัประทานอาหารกลางวัน ฝากประสาน
กับโรงครัว ในการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับคณะฯ 

1.4 ความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2564 ได้รับแจ้งจากเขตฯ คือ อาคารผู้ป่วย 4 ช้ัน (114 เตียง) โดย
ทางเขตฯ ให้ทำการประเมินวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ภายในโรงพยาบาล และ
ครุภัณฑ์ ได้แก่ Auto CPR, เครื่อง C-Arm, ชุดเครื่องผ่าตัดโดยใช้แบตเตอร์รี่ 

1.5 เรื่องทำขอคืนตำแหน่งพยาบาลที่เกษียณ ปี 2562 จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้รับแจ้งว่าได้รับคืนทั้ง 
4 ตำแหน่ง โดยให้ทำการตรวจสอบข้อมูลในการคืนตำแหน่งตามที่ข้ึนทะเบียน 

1.6 ได้รับการประสานงาน เรื่องการปรับกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยจะปรับกรอบภาคจังหวัด และขอ
ข้อมูลภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อเสนอไปทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดการ
เตรียมข้อมูลการปรับกรอบอัตรากำลังใหม่ นำส่งกับเขตฯ ต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  ติดตามการประชุมครั้งท่ีแล้วและเรื่องเสนอท่ีประชุมรับทราบ 

2.1 การติดตามความก้าวหน้า Smart Hospital  
- การปรับพื้นที่ OPD อยู่ในช่วงในการดำเนินการปรับปรุง มอบหมายให้คุณพิมลพรรณ คุณ

สิทธ์ิ เป็นผู้ติดตามและปรึกษาหารือกับองค์กรแพทย์ ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใน OPD 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 



2.2 นางพิมลพรรณ คุณสิทธ์ิ รายงานความก้าวหน้าในการเปิดตึกพิเศษ 
- พยาบาลที่จะประจำตึกพิเศษ จำนวน 4 คน ผู้ช่วยพยาบาล 3 คน หัวหน้าประจำตึก คือ 

คุณรัญจิโรจน์ โรจน์ฤทธากร ได้ดำเนินการจัดทำตารางการทำงานตึกพิเศษ 
- การเปิดตึกพิเศษ จะเปิดภายในเดือน มีนาคม 2563 
- การประชาสัมพันธ์ ได้ประสานกับคุณหมออัญชลี วงค์ใน ในเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่อง

การใช้ห้องพิเศษและอัตราค่าบริการ และสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 
2.3 การติดตามตัวช้ีวัด (ผลลัพธ์ไตรมาสที่ 1) 

- ขอให้ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน ติดตามและกรอกข้อมูลรายละเอียดตัวช้ีวัด
และรายงาน (Control Chart)  

- โดยส่งตัวช้ีวัดผลลัพธ์ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 
2.4 นางจรวยพร แก้วตา รายงานความเสี่ยง RM 

- ความเสี่ยงที่สำคัญในเดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ 
o คนไข้ที่คลอดแล้วมีอาการตกเลือดหลังคลอด มีภาวะช็อค ได้ Refer ส่งตัวไปยัง

โรงพยาบาลน่าน และได้ติดตามอาการ 2 – 3 ครั้ง มีอาการดีข้ึน   
o ข้อร้องเรียนในเรื่องการทำหมนัแล้วท้อง โดยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ ได้ทำการ

ตรวจสอบข้อมูลในห้องคลอด,หอ้งผ่าตัด พบว่า คนไข้ได้มาคลอด ในเดือนกันยายน 
2561 และทำหมันแห้ง เดือนธันวาคม 2561 และติดตามข้อมูลเพื่อดำเนินการ
ช่วยเหลือ (ม.41) 

o ข้อร้องเรียนจากสาธารณสุขจังหวัดน่าน ด้านบุคคล การนำข้อมูลของโรงพยาบาล
นำไปข้างนอก ทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับบุคคลอื่น ทางทีมได้ดำเนินการติดตาม
ข้อมูลและดำเนินการแก้ไข ซึ่งเหตุที่ได้รับแจ้งนี้ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล 
เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่า 

o มีผู้ป่วยอาการสงสัยโคโรน่าไวรัส จำนวน 2 ราย ที่มา Admit ตึกสามัญหญิง ได้
ดำเนินการรักษาและติดตามอาการ ซึ่งผู้ป่วย 2 ราย อาการไม่เข้าเกณฑ์  

o มีหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลไวรัสซิกา ตอนนี้ต้ังครรภ์ได้ 38 week ทางผู้ป่วยได้มีนัดกับ
โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ทางทีมได้ประสานข้อมูลไปยังกับโรงพยาบาล
มหาราชเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว 

o เรื่องการเผาขยะ ซึ่งเกิดความกังวลกับชุมชน ซึ่งมีกลิ่นการเผาออกจากโรงพยาบาล 
ทางทีมงานได้ติดตามและวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องกระบวนการ
จัดการเรื่องขยะและวิธีการกำจัดขยะ 

o ได้รับแจ้งจาก OR ว่า เครื่องมือผ่าตัดในห้อง OR หาย วันที่ 28 ธันวาคม 2562  
▪ วิธีแก้ไขให้หาภายในโรงพยาบาล ทุกหน่วยงาน ทุกที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
▪ และได้ติดต่อกับบริษัทที ่นำเครื ่องมือมาตรวจสอบ พบว่าบริษัทได้นำ

เครื่องมือผ่าตัดติดไปด้วย และได้รับคืนจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว 
▪ ทางทีมฯ ได้พูดคุยกับบริษัทที่มาตรวจสอบเครื่องมือ  
▪ ฝากให้ทีม OR ดำเนินการทำหนังสือแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการแจ้ง

ได้รับของคืน 



o การร้องเรียนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล เรื่องกล้องวงจรปิด ถ้ามีกรณีพบเห็นที่สุ่ม
เสี่ยงต่อเกิดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้ง ที่เกิดในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ให้แจ้งให้กับหัวหน้างานและแจ้งทีมช่างในการดำเนินเกบ็ไฟล์กล้อง
วงจรปิด  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

2.5 นางสาวสรุีย์พรรณ  วังแสง รายงานเรือ่งสถานการณ์การเงิน การคลัง ณ 31 ธันวาคม  2562   
(เอกสารแนบ 1) 
- เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 62    38,186,169.39.- 

หัก  งบลงทุน       3,598,310.70.- 
หัก  เงินบริจาคซื้อยา ฯลฯ     4,345,427.70.- 
หัก  เงินรบัฝากระยะสั้น      2,939,046.47.- 

  เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ     27,849,384.52.- 
- หนี้สินไมร่วมงบลงทุน ณ 31 ธ.ค. 2562 

ค่ายา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา,วัสดุการแพทย ์   13,704,996.47.- 
วัสดุทันตกรรม           456,495.25.- 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์      3,067,403.24.- 
ค่าวัสดุอื่น        902,281.60.- 
ค่าซ่อมแซม/ค่าจ้างเหมาบริการ/ครุภัณฑ์/อื่นๆ  10,893,414.74.- 
เจ้าหนี้วัสดุ/อุปกรณ์ /น้ำยาและค่า LAB รัฐ+เอกชน   1,487,535.00.- 
เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล          71,897.00.- 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่าย (ไม่รวมเงินกองทุน UC)    9,066,670.93.- 
เงินมัดจำ,เงินกองทุนรบัล่วงหน้า,เงินรับฝาก    2,859,711.40.- 

                      รวมหนี้สินไมร่วมงบลงทุน      42,510,405.63.- 
ท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

1.การเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน  ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  และการปราบราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ  

1.1 ตามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ว่าด้วยมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับ
ความประพฤติของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส มีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นสากล เป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีรูปแบบการปฏิบัติอันเป็นที ่ยอมรับ เพื่อความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้ร ับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการทุกระดับ  ซึ่งสินบน
หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจผู้นั้นกระทำหรือไม่
กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ หมายถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึง่
อาจมีราคาและถือเอาได้เช่น เงิน รถ บ้าน โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้ 

1.1.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั ้นผู้ ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ – ห้ามไม่ใช้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
รับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินอันพึงได้ตามกฎหมาย เช่น 
ของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาท ข้ึนไป จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 



 
1.1.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสทิธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่กำหนด  ห้ามหน่วยบริการหรือ
หน่วยงานทำการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยา หรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงานบริการนั้น  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2559  

- ผู้สั่งใช้ยาพึงไม่รับประโยชน์ส่วนตัว หรือทรัพย์สินจากผู้แทนบริษัทยา 
- ผู้สั่งใช้ยาพึงไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ จากบริษัทยา 
- ผู้สั่งใช้ยาไม่พึงแสดงตนในการโฆษณายา 
- ผู้สั่งใช้ยาสามารถรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากบริษัทยา โดยผ่านกระบวนการกำกับดูแลของ

หน่วยงาน  ฯลฯ 
- ผู้บริหาร ไม่พึงรับผลประโยชน์จากบริษัทยา ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง

ภายในหน่วยงาน  
- ผู้บริหาร พึงจัดให้มีระบบการคัดเลือกยา การจัดซื้อยา ระบบการคัดเลือกบริษัทยา รวมทั้งระบบ

ตรวจสอบที่เป็นธรรม โปร่งใส ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
- เภสัชกร ไม่พึงเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายโฆษณาเนื้อหาเชิงอวดอ้าง 
- เภสัชกร ไม่ควรนำตัวอย่างยามาแจกจ่ายในสถานบริการ 
- เภสัชกร พึงนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ขายยา ของบริษัทยา 
- สถานพยาบาล ต้องกำหนดแนวปฏิบัติงานตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยส่งเสริมการขายยาไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เช่น การรับทรัพย์สินจากบริษัทยา การแสดงตนในการโฆษณา การรับการสนับสนุนจากบริษัท
ยา การนำตัวอย่างยามาแจกจ่าย การเผยแพร่เอกสารเกี ่ยวกับยา การจัดกิจกรรมของบริษัทยาใน
สถานพยาบาล ฯลฯ 

1.1.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ต้องยึดถือกฎหมายทางราชการอย่างเคร่งครัด 
- วางตัวเป็นกลางเกี่ยวกับกระบวนการพัสด ุ
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและด้วยความโปร่งใส 
- คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และส่วนรวม ของทางราชการเป็นหลัก 
- ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน ของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่าเปิดประโยชน์สูงสุด 
- ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์โดยตรง/อ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้างฯ 
- ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุยลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง/พวกพ้องของตน 
- ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการด้านพัสดุ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็น

ธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
- ผู้บังคับบัญชาต้องพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ

อย่างเคร่งครัด 
- หากพบว่ามีการทุจริต ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับข้ัน โดยทันที 
- ให้งานควบคุมและตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประเมินความเสี่ยง และจัดทำระบบติดตาม 

กำกับดูแล 



 
1.1.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลงั

ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด 
- การรับเงินหรอืทรัพย์สนิบรจิาคไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงผลได้ผลเสยี และประโยชน์ที่ทางราชการจะ

ได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
- การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขผูกพันต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ 
- ต้องคำนึงถึงภาระผูกพันเช่น การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ว่าคุ้มค่าต่อทางราชการหรือไม่ 
- ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการรับบริจาคก่อนได้ 
- ต้องมีการตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่รับบริจาคมีเอกสารสิทธิ์สมบูรณ์หรือไม่ เพื่อมิให้ต้องเกิดคดี

ฟ้องร้องกันภายหลัง 
- ห้ามส่วนราชการกำหนดเงื่อนไขในการประมูลซื้อทรัพย์สิน จ้างทำหรือให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ 
- การจ่ายเงินที่ได้รับบริจาค ส่วนราชการจะนำไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้บริจาค

ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ไว้เท่านั ้น หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังก่อน 

- ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาคหรือดอกผลซึ่ง
เกิดจากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

- การเก็บรักษาและตรวจสอบเงินสดไว้สำรองจ่ายได้ภายในวงเงินที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
นอกนั้นให้นำฝากธนาคารที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ  

1.1.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่รัฐในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.1.5.1 มาตรการการใช้รถราชการ 
- เพื ่อให้ผู ้เกี ่ยวข้องรับทราบขั ้นตอนในการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นไป อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเกิดประโยชน์กับทางราชการ 
- แต่งตั้งหรือกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง 
- จัดทำระบบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง เช่น การขอใช้รถอย่างเป็นระบบ ตามแบบฟอร์มของ

ทางราชการ และขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน  
- ระบบในการตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง การตรวจเช็คสภาพประจำวันก่อนให้บริการ  
- ระบบในการบำรุงรักษาตรวจเช็คตามระยะทาง 
- การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่าทางด่วน การซ่อมแซมเพื่อรถยนต์เสีย หรือชิ้นส่วน

อะไหล่ชำรุด 
- ควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเป็นไปตามระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงาน 
- มาตรการในการตรวจวัดแอลกอฮอล ์, GPS , กล้อง CCTV หน้า/หลัง เพื่อกำกับดูแลพนักงานขับรถ 
- การศึกษาเส้นทาง , การกำกับการออกนอกเส้นทาง , มาตรการประหยัดเช้ือเพลิง 
- สมุดบันทึกการใช้รถ , แบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ  , เอกสารด้านพัสดุ ,การจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซม

รถยนต ์
1.1.5.2 มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เป็นการเบิกจา่ยตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ระเบียบ

การเบิกจ่ายสำหรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. ออกโดยมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารข้าราชการพล
เรือน หรือตามมาตราต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. ข้าราชการแต่ละประเภท ต้องตรงตามคุณสมบัติ เช่น ระดับ
การศึกษา , ใบประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม และใบประกอบ
วิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะ ฯลฯ โดยมีหลักฐานเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ ไว้เป็นสำคัญ  



 
- ค่าตอบแทน ค.ต.ส. หรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2544(ฉบับที ่11) พ.ศ. 2559 ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที ่ สธ 
0202.3.1/1107  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับ  กระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2544(ฉบับที่11) พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายช่ือสาขาวิชาชีพ 
และรายช่ือสายงานที่สามารถรับระยะเวลาต่อเนื่องได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน 
แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่11) พ.ศ. 2599 พ.ศ.2561 อย่างเครง่ครัด 
โดยแนบหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระยะเวลาการทำงาน เช่น วันลา 
และลงชื่อหัวหน้างาน เป็นผู้กำกับดูแล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นวันลาฯ ให้ไว้เป็นสำคัญ และส่งให้งาน
การเงินและบัญชีต่อไป 

1.1.5.3 มาตรการการทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมาย
กำหนด 

- ให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 โดย
เคร่งครัด 

2.1.5.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ    
-  ให้ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน  ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) 
- กฎกระทรวง กำหนดพัสดุรัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐ 
- กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ 

และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- กฎกระทรวง วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

1.2 การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
( โดยนายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว) 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดข้ันแรกที่จะนำไปสู่การทุจริต 

สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรอืการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผูบ้ริการมผีลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน



ตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรบัผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบตอ่ประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การทีเ่จ้าหน้าที่
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า
ประโยชนส์่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนาและไมเ่จตนาในรปูแบบที่
หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำดังกล่าวมีให้พบ
เห็นได้มากในสังคม สง่ผลใหบุ้คคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เทีย่งธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนส์่วนตนเป็น
หลักไดส้่งผลเสียหายใหเ้กิดข้ึนกบัประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทำทีผ่ิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่กลบัตัดสินใจหรือปฏิบัตหิน้าที่โดยคำนึงถึง
ประโยชนส์่วนตนหรอืพวกพ้องเปน็หลัก 

ความขัดแย้งConflict  สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไม่
สามารถตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ ่มที ่ตนเองเกี ่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์
สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่
ทำให้เครือญาติหรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการงาน
บุคคลรับเรื่อง โอน ย้าย สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก แล้วรับของกำนัลจากเขาเหล่าน้ัน 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณ
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทำงานส่วนตัว 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทำข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบ
แทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ัน 

๖. การทำงานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง
ทำงานอยู่ 

๗. การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทำงานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

 

 

 



หน้าท่ีทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interests 

แบ่งเป็น ๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสทิธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผดิ
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงานบางอยา่งที่
คนอื่นๆ ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้ประโยชน์แก่การทำบทบาท
หน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอยีง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ
นำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทำเพื ่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติ
ส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลางไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศ์ตระกูล
ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรม 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ท ับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทำให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เช่ือมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื ่องการสร้างระบบ และ
นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทำได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซอ้นที่เกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำงาน 



- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน
การเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน 

-ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผูน้ำไปใช้ในทางที่
ผิด 

- ให ้เจ ้าหน้าที ่ม ีส ่วนร ่วมในการพัฒนา และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม 

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองทีจ่ะต้องทำ
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบแนวทางการป้องกันผลกระโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 
ฉบับนี้ เป็นแนวทางในการป้องกันที่สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว จังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/๒๕๖3 วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖3 เป็นรูปแบบการจดัการตามบรบิทขององค์กร
และกฎหมายได้ ๖ ข้ันตอน สำหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร 
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์

ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย   ผู้รับบริการ   ผู้สนับสนุนองค์กร   และชุมชน  ทราบถึงความมุ่งมั่น

ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 

๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั ้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที ่เสี ่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดข้ึนได้น้ันมีประเภทใดบ้าง 

- เป้าหมายสำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น 



- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสำคัญ เพราะจะทำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทำให้
เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ พรรค
การเมือง  การทำงานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ ต้องพิจารณานิยามและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน 
 ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและ

ความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยังต้องทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 
- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็นหรือ

แบบเป็นไปได้) 
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 

- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั ้งแต่เจ้าหน้าที ่ในองค์กร เอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง แ ละกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน
ควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัว
ผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั ้นตอนแรกของการให้ความรู ้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตั วอย่างที่
ชัดเจนสำหรับการระบแุละจัดการผลประโยชน์ทับซอ้น โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วม
ทำงานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การลดข้ันตอนและกระจายอำนาจความสัมพันธ์
กับกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพจะมีสว่นอย่างสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนต่อไป 

 



๔) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 

- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน
ตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
มักจะคำนึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือไม่ (๒) ช่ังน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่า
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและ
ลักษณะของตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถ
จัดการกับผลประโยชน์ทับซอ้นได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดข้ึนก็เลวร้ายไม่แพ้
กัน 

- การทำงานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ    องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อำนาจหนา้ที่
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำสัญญาด้วย 

-    นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วม
ในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะ
ทำให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในการ
ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทำให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทำงานรวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจ
เรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลง ต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชปัว 

บทบาทสำคัญของการบริหาร 

ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ช่วยให้เกิดความ
ตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อำนวยการจะเป็นผู้ได้รับ
ข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อ



ทีมงาน บทบาทสำคัญที่ส ุดที ่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี ่ยนทัศนคติของข้าราชการต่ อการรายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที ่ หลังจากรายงานการกระทำผิดและภาวะผู ้นำเรื ่องสำคัญมากในการสร้าง
บรรยากาศในที่ทำงาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกดิข้ึนจากการ
ตรวจสอบต่างๆ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทำให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผย ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปจัจัยทีส่ำคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากสิง่ทีเ่ปิดเผย
บางส่วนหรือทั้งหมดรัว่ไหลออกไปเปน็สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปอ้งกนัผู้
ต่อต่านเท่าที่จะทำได้บทบาทอื่นๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 

- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 

- พัฒนาโครงสร้างผู้นำแก่ลูกน้องที่ทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 

- ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ   หรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   เพื่อให้
แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 

- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 

- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คำปรึกษา
แนะนำลูกน้องไม่ให้ทำผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องทำให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นความลับเช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผย และผลทีเกิดจากการเปดิเผยข้อมูลทีไ่ด้รับจากผูเ้ปดิเผย
จะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้อง
ระงับไม่ให้การกระทำใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท ำเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 

- จัดทำแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ   เพื ่อให้ตระหนักใน
ความสำคัญและผลักดันให้ เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทำไมต้องเปิดเผยและอะไรจะ
เกิดข้ึนเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทำผิด 

- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่
ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหวัหน้า / ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ
ในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุน
และปกป้องคุ้มครองพยาน 

 

 



เป้าหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี  

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่
ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คำปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน    หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

- มีหลักสูตรการฝึกอบรม     เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เวลา 16.00 น. เริ่มการจัดกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงมีดังนี้ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
5. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

โดยประเด็นความเสี่ยงฯเพิ่มเติม คือ “มาตรการการใช้รถราชการ”    ซึ่งฝ่ายบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จะได้นำประเด็นดังกล่าวเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพือ่เสรมิสร้างการ
บริหารงานที่โปร่งใสโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อพิจารณาจัดทำ
มาตรการในการควบคุมกำกับ ในครั้งต่อไป   

7.  แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ำ ตามประเภทของบุคลากร จะดำเนินการกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ำ  ดังนี้ 

1)  ค้นหาสาเหตุและวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็นการพูดคุย
เพื ่อสอบถามถึงปัญหาหรือข้อขัดข้องในการทำงาน  รวมทั้งมีการวางแผนการปฏิบัติงาน  และกำหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานที่คาดหวังในแต่ละรอบการประเมินร่วมกัน  ซึ่งอาจปรับลดความคาดหวังลง
แต่ยังคงให้อยู่ในระดับที่ท้าทายความสามารถ  และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องพัฒนาตนเอง  เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึน  และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ทั้งนี้  สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนงานได้
ตามความจำเป็น 



2)  การปรับงานให้เหมาะสมกับความสามารถ  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ของงานทั้งหมด  แล้วปรับงานใหม่ให้เหมาะกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา   

3)  การติดตามระหว่างรอบการประเมิน  เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ทำให้
ทราบและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ   ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้ทันท่วงที  ด้วยวิธีการ
สังเกต  และให้ข้อเสนอแนะกับผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้ทั้งคำชมและคำช้ีแนะปรับปรุงให้สามารถพัฒนาเพิ่มข้ึน
ไปอันจะทำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน 

4)  หากวิธีการที่ผ่านมาไม่ได้ผล  ผู้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการบรหิารพจิารณากำหนดใหม้ี
การเปลี่ยนงาน  หรือย้ายงาน  เพื่อให้เหมาะสม  และเปิดโอกาสให้ได้ทำงานตามที่ตนเองมีทักษะและมีความ
ถนัดมากกว่า  เพราะหากยังให้ปฏิบัติงานในส่วนเดิมอาจสร้างผลกระทบอื่น ๆ ตามมา 

5)  การติดตามและประเมินผล  หลังจากที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบก่อนหลัง  และนำผลการพัฒนามาปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

8.  การลาประเภทต่าง ๆ  ให้เสนอการลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  โดยให้ยื่นใบลาพกัผ่อน  
ลากิจ  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วันทำการ  กรณีลากิจ  หากมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจส่งใบลาล่วงหน้าได้  
ให้เสนอใบลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ  การลากิจของ
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ลาได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาตามระเบียบ  การลาพักผ่อนของพนักงาน
ราชการ  พนักงานกระทรวง  สามารถสะสมวันลาได้ไม่เกิน  15  วันทำการ  การลาช่วยเหลือภริยาเลี้ยงดู
บุตรของ พกส.  ได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15  วันทำการ (แนบทะเบียนสมรสและสูติบัตรของบุตร)  และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสังกัด  หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานแทนก็ได้  ซึ่งในส่วนของ รพ. ได้ใช้เครื่องสแกน
นิ้วมือเข้า-ออก ปฏิบัติงาน  จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกระดับสแกนนิ้วเข้า - ออก ปฏิบัติงานทุกครั้ง  เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.   
             
 
      ลงชื่อ                                      ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 
                        (นางสาวจีรวรรณ   ช่างเหล็ก)  
                                                          เจ้าพนักงานธุรการ 
 
           ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจทานรายงานการประชมุ 
                        (นางสาวสุรีย์พรรณ   วังแสง)  
                                                    นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 
 
 
                                          ลงชื่อ                                        รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (นายกิติศักดิ์   เกาตรสินสมบัติ ) 
                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว 
                                                           ประธานกรรมการ 

 



 
รายชื่อผูเ้ขา้ประชุมประจำเดือนเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

ครั้งท่ี 2/2563 
วันท่ี 10 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


