แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทางานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังนั้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงดาเนินการจัดทามาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด
จ้างของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้
ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อานวยการของบริษัทเอกชน หรือ
หน่ ว ยงานรั ฐ ) เกิด ความขัดแย้ งขึ้น ระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตัว กั บผลประโยชน์ ทางวิ ช าชี พ (professional
interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
ที่มีต่อบุคคลนั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมได้มากน้อยเพียงใด
ปัญหาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ คือ ค่านิยม
ของสังคมไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการใน
การทุจริตก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่กระทา
ความผิดได้
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุ รี จึงกาหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้
1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ห้ามมิให้บุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ดาเนินงานหรือ
โครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเอง ทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน
4. ในกรณีที่บุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมีผลประโยชน์ให้ใช้หลักปฏิบัติ คือ
(1) การเปิดเผย ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ว่างานเรื่องใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(2) การถอนตัวออกจากการทาหน้าที่ตัดสินใจหรือทางานที่บุคลากรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
/ (๓) ให้หัวหน้า...

-๒(๓) ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายแพทย์
สาธารณสุ ขจั งหวัดเป็ น ประจ า โดยใช้ป ระกาศส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้ ว ยแนวทางปฏิบัติใ น
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙ มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
(๔) การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทาได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากสูงกว่านั้น
ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น
ญาติ พี่ น้อง เพื่อน เป็นต้น
2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพั นธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือไม่
3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานว่ามีส่ วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่ว นตนเองและ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
4. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน
การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออื่น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เรื่อง มาตรการ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๖ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือ
เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือ
จริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็น ธรรม จนส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส าธารณะของส่ วนรวม และทาให้ผ ลประโยชน์ห ลักขององค์กร
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับสังคม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงได้มีการกาหนดมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงานขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการกาชับให้ผู้ ปฏิบัติถือปฎิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นการป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กรต่อไป ดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทารายงานสรุปการจัดซื้อ จัด
จ้างรายเดือนและเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามพระราชัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด
๕. ก ากับ ดู แ ลให้ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร ให้ ป ฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทาง การเบิ ก เงิ น
งบประมาณ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

/๖.ควบคุม กากับ...

-๒๖. ควบคุม กากับ ดูแลให้งานตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๗. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
พัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ประเมินผล เน้นย้า เตือนการกระทาที่เป็นการใช้ทรัพย์สนิ
ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
อย่างเคร่งครัด
๘. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๙. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
๑๐. ส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ นการป้อ งกั นปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิ ช อบ
ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่ อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการดาเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

