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แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม 5 i HONG 

โรงพยาบาลนํ้าหนาว 

ว ตัถุประสงค์ 

ตามที กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัว~วัด 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหาร้วยความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิ 

บาล (Govemance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการ 

ประ~นคุณธรรมและความโปร่งใส ตัตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร อ้ยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาฺนปลัดกระทรวง 

สาธารณสฺขผ่านเกณฑ์การประเมิน ,TA ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิน้สุด ไตรมาสที่ ๔ นัน้ 

ตามกรอบการประ~นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบวัดกๅฺรเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment :MOm~ว~~ด~ ๘ การ ๘ การป้อง~น่ 

ผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม 

STRONG'' และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้ 

มีความโปร่งใสยิ่งขื้น 

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลนํ้าหนาว ประกอบด้วย 

๑. มีการกำหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 

๒. ว ตัถุประสงค์เพื่อการบริหารงานท่~ปร่งใส 

๓. มีการกำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานชองกลุ่มที่ชัดเจน 

๔. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี 

ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั ง้นี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่~นหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่~ปร่งใสดังกล่าว จะต้องมี 

กิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ที ม่ีความต่อเนื่อง 

๕. สะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และ~ฒนาความ 

โปร่งใส 

~_  พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ่เสยิ่งขึ้น 

ตามมาตรการการํปัองกันการทุจริต และการแก'ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด 

โรงพยาบาลนํ้าหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที ก่ระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้น 

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที  ่สธ 

๐๒๓๒/ว ๑๗๑ ลงันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการปัองกัน่การทุจริตและการแกไขการกระทะ 

ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักง ดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๖๐ประกอบด้วย๔มาตรการ 

ค อื 

โปร่งใส 



๑. มาตรการใช้รถราชการ 

๒. มาตรการเบิกเงินค่าตอบแทน 

๓. มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

๔. มาตรการจัด่หาพัสดุ 

๒. การเสริมสร้างคุณธรรม ความชื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสการขับเคลื่อน 

ชมรมจริยธรรม 

หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทจริตในหน่วยงาน 

โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ดิาเนินการจัดทำแผนปฏิบ~การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงพยาบาลใ~า 

หนาว ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๕ ข บัเคลื่อนภารกิจองค์กรคุณธรรม โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาล 

นํ า้หนาว โดยจัด่ทำโครงการเพื่อํดํําเนินการ ๓ โครงการ ได้แก่ 

๒.๑ โครงการให้ความรู้การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมองค์กรคุณธรรม ว นัสำคัญทางศาสนาโรงพยาบาล 

*/ 

นำหนาว ปี ๒๕๖๕ 

๒.๓ โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลทำความดี 

๓. กา~เห้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความหมายของผลประโยชน์ทับ่ช้อน 

คำว่า conflict of interests มีการใช้คำในภาษาไทยไว้หลายคำเช่น ''ผลประโยชน์ทับช้อน” 

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง" หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” เป็นรูปแบบหนึ่งของการ 

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเป็นการกระทำที่ชัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

๔. การวิเคราะห์ความฺเสีฺ่ยฺงสถานการณ์การทจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์~ร่~ชฺ้อน 

การวิเคราะห์ความเสียงเกียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสียงในด้านต่างๆ 

มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread way commission ) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลนํ้า 

หนาว การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให~รงพยาบาลนิ้าำว ทราบถึงความ 

เื่ลยงของผลประโยชน์ับช้อนที่จะเกิด,~ สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกัน 

การทจริต การบริหารงานท่~ปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก~ขปัณูหาการกระ~าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ 

เป็นปัณูหาสำ~'ณูและพบบ่อย โ โรงพยาบาลนํ้าหนาฺาฺฺ 

๕. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อน ฃอง 

โรงพยาบาลนํ้าหนาว การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้าน 

ี่างๆมาำเนินการวิเคราะ~ตามกรอบมาตรฐาน C COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread way Commission ) และตามบิบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ 

โรงพยาบาลใ~าหนาว จะช่วยให~รงพยาบาลนํ้าหนาว ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยซน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น 

สามารถกำหนดมาตรการสิาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน~ร่งใส ตรวจสอบไดฺ้ 

และการแ1'~~เขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสิาคัญและพบบ่อย คือความเสี่ยงจากการ 

ดิาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์~บช้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญต่ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ~ด่~'อจัด 



จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลนํ้าหนาว จึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ 

ท บัซ้อนในเรื่อง~กล่าว เพื่อเป็นแนวทางใน~าารปฏิ~'ติหน้าทึ่ให้มีความระ~ระ~มให้มีกรณีการแสวงหา 

ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ศ่เกียว~อง ใ ในการจัด่หาหรือ 

การใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสัง~ 

ด งันี้ 

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบั~การจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ ว นัทำการ v งจาก 

ว นัท่~เด้รับการจัดสรรงบประมาณ 

๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เ~อให้สาธารณชน สาม สามารถ 

ตรวจสอบข้อมูลการ:~ซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด 

๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเ~ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัด~ 

จ ดัจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ห า้มมิให้เ่ๅหน้ว่ที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ 

งานทั้งประโยชน์~วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลี่อกาฺรป.~บ~หน้าที่ , , ~~ 

๕. ห้าม่ให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ดำเนินโครงการทีเอือ 

ผลประโยชน์~ตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและท่~ม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรั ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานดำรงตำแหน่ง,~ฬาหน้าที่ทับซ้อน 

๗. ,;จ'าหน้าที่,~ดุมีหจ~าฟิตรวจสอบบุคลากรในv,น่วยงานถึงควiมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตาม 

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 

๘. ให้เจ้าหน้าที่~ดุรายงานผลการดำเนินการปฏิ~~ติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ่ซ้อนใ~ 

ห วัหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกเดือน 


