
 
 

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธาน ี

 
1. หลักความสำคัญ 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม 
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีนโยบายไม่ให้บุคลากร
กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ ทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงินและเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้กำหนดดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร โดยให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือการ 
วางระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วย งานมีการ 
จัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนานำไปสู่การกำหนดมาตรการ 
ป้องกันผลประโยชน์ ทับช้อนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตข้างต้น และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สู่การปฏิบัติ ให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำ
ที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐจึงได้ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563” ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
ผลประโยชน์ทับช้อนภายในองค์กร อันจะเป็นการน ำไปสู่การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส สุจริต ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสำกลต่อไป 

 
1.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ใน
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม 

2. เพ่ือสร้างความศรัทธาเชอมันในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
3. เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 

 
 
 
 
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวม 

1. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ 
ทับช้อน รวมทั้งการเสริมสร้างความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง ตลอดจนประพฤติ 



ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างวัฒนธรรม 
ค่ำนิยม และ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกประเภท 

2. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา 
กระทำการใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับช้อน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหำผลประโยชน์อ่ืนใด โดย 
ส่งเสริมให้ยึดถือปฏิบัติและจัดการความเลี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงานตามกรอบแนวทางการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนข้าราชการและบุคลำกรในสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเขมราฐทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง เกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับช้อนในหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อ 
ประชาชน สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

กรณีพบเหตุให้รายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือในกรณีที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ทีอ่าจฝา่ปีนมาตรฐานทางจริยธรรม มี ความผิดทางวินัยหรือกฎระเบียบอื่นใด ให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อม พยานหลักฐาน (หากมี) ตามช่องทางการแจ้งหรือรายงานที่สำนักงานกำหนดไว้ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือ คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลันหากพบว่ามีการกระทำผิดผู้บังคับบัญชาต้อง
ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และ อาญาอย่างเคร่งครัด 
 
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเฉพาะเรื่อง 

1. กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง 
1.1 การจัดชื้ อจั ด จ้ างโดยวงเงิน เล็ กน้ อยที่ ด ำ เนิ นการได้ โดย ไม่ ต้ อ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ 

ให้ เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาหาคู่เทียบในรายงานสิ่งที่จะดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างอย่างน้อย 3ราย และเลือกรายที่ 
เสนอ ราคาต่ำที่สุด 

1.2 การจัดชื้ อจั ด จ้ างโดยคณ ะกรรมการ กรณี ทราบผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ หรือคู่ สัญ ญ าล่ วงหน้ า 
ต้อง ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ดำเนินการ หรือคณะกรรมการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ 
คู่สัญญานั้น แต่ หากมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการไว้แล้ว ต่อมาเกิดทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ให้ รายงานหัวหน้าส่วน 
ราชการ หรือประธาน กรรมการทราบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม/จำเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการ ตลอดทั้งห้าม มิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญานั้น 
หรือกรณีจำเป็นต้องมีการชี้แจง ในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม 
 

 

 

2. กรณีการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
2.1 จัด ให้ มี การสับ เปลี่ ยนหมุน เวียนงานเป็ นระยะตามความเหมาะสม เพ่ื อลดโอกาสการ 

ผูกขาดอำนาจอันนำมาซึ่งการเรียกรับผลประโยชน์ 
3. กรณีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

3.1 การเบิ กจ่ ายค่ า ใช้ จ่ าย ใด ไม่ เป็ น ไป ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยการเบิ กจ่ าย 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุให้ทาง 
ราชการได้รับความเสียหาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 



4. กรณีการใช้รถราชการเพื่องานส่วนตัว 
4.1 ห้ ามข้ าราชการห รือบุ คล ากรนารถราชการไป ใช้ ใน กิ จ ธุ ระส่ วนตั ว  ห รื อ ให้ บุ คคล อ่ืน 

นาไปใช้ ทั้ งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ ไม่ 
เหมาะสม หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

ประเด็นความเสี่ยง 
โอกาสเกิด  

1-5) 
ระดับของ 

ผลกระทบ (1-5) 
ลำดับความสำคัญของความ 

เสี่ยง 
ขาดการสำรวจความต้องการจาก 
หน่วยงานย่อย 

1 4 4(ความเสี่ยงระดับต่ำ) 

ขาดการประมาณการตามแผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 5 5(ความเสี่ยงระดับต่ำ) 

ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 5 5(ความเสี่ยงระดับต่ำ) 
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม 
สเป็คท่ีหน่วยงานย่อยต้องการ 

3 2 6(ความเสี่ยงระดับปานกลาง) 

การจัดซื้อลา่ช้ำ 2 3 6(ความเสี่ยงระดับสูงปานกลาง) 
การจัดทำชุดอนุมัติล่ำช้ำ 2 3 6 (ความเสี่ยงระดับสูงปานกลาง) 
จัดซื้อโดยไม่ผ่านงานแผนงาน 2 2 4 (ความเสี่ยงระดับสูงปานกลาง) 
จัดซื้อโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้มีอำนาจ 

1 5 5 (ความเสี่ยงระดับต่ำ) 

ไม่ได้ลงลายมือมือรับสินค้า 1 3 3 (ความเสี่ยงระดับต่ำ) 
การลงวัน เดือน ปีในใบส่งของไม่ 
ตรงกับวันที่รับจริง 

3 2 6 (ความเสี่ยงระดับต่ำ) 

ไม่ได้ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 4 3 12 (ความเสี่ยงระดับต่ำ) 
การจำหนา่ยล่าช้า 4 2 8 (ความเสี่ยงระดับต่ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


