
 
 

  บันทึกข้อความ 
          

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธาน ี   โทร. 0-4544-1053 
ที่  อบ. 0032.010.19/31                                      วันที่   29   มีนาคม   2565 
เรื่อง   แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร                                               
 

      เรื่องเดิม 
  ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้จัดท าแนวทางการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยการก าหนดมาตรการ  กลไก  จัดวางระบบในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ของ ITA 
 

  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  ได้จัดท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและคู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   และเพ่ือเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน
รับทราบต่อไป 
 

  ข้อเสนอ 
1) รับทราบกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน    

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
   2)  อนุญาตให้เผยแพร่กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  ผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดด าเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 

                    
           (ลงชื่อ) 

              (นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์)     
              ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ        

                    อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 
                         ( นายทนง  ค าศรี ) 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  บันทึกข้อความ 
          

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธาน ี   โทร. 0-4544-1053 
ที่  อบ. 0032.010.19/ 32   วันที่    29   มีนาคม   2565 
เรื่อง   หนังสือเวียนแจ้งใช้แนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน                                             
 
           ดว้ยกลุ่มงานบริหาทั่วไปโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร   ได้จัดท ากรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการกระท า
ความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 
  ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงขอจัดส่งเอกสารกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางและถือ
ปฏิบัติต่อไปโดยสามารถ DOWN LOAD กรอบแนวทางและคู่มือได้ในเว็บไซด์โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

   
                  

           (ลงชื่อ)             

      (นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์)     
     ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร 045-441053 ต่อ 1331 
โทรสาร 045-441553 
 
 

 

 



การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 

 
ความหมายของผลปดระโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  lnterests)   
 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชนส์่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ขัดกัน  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  
ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 
 
พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ  ตัวอย่างที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 
 1.หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ  การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง  เช่น ข้าราชการใช้อ านาจที่ท าในบริษัท
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  เป็นคู่ค้าท าธุรกิจกับรัฐ  หรือฝากลุกหลานเข้าท างาน  
 2.รับผลประโยชน์  คือ  การรับสินบน  รับของขวัญ  หรือของก านันที่มีค่าอ่ืนๆ  ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 3.เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
 
 1.ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับพัสดุ  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเวลา  วางตัวเป็นกลาง กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามี
นิติสัมพันธ์  และให้ทุกหน่วยงานจัดท าบันทึกแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 2.บุคลากรในหน่วยงานด าเนินการใช้จ่ายเงิน  ทรัพย์สินของราชการ  โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก  และค านึงถึงความถูกต้อง  ยุติธรรม  และความสมเหตุสมผล 
 3.ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานในการเบิกค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 4.งดรับของขวัญ  หรือของก านันที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 5.เจ้าหน้าที่ๆเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทุกวิธี 
 

หากพบว่ามีการกระท าผิด  ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
 
 
 

            (นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์)          (นายทนง  ค าศรี) 
     ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
          ผู้วิเคราะห์                                                                  ผู้เห็นชอบ 
                                       
 

 
 



 
 

  บันทึกข้อความ 
          

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร   อ าเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธาน ี   โทร. 0-4536-6311 
ที่  อบ. 0032.010.19/33                                      วันที่   29  มีนาคม   2565 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร                                               
 
      เรื่องเดิม 
  ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลพิบูลมังสา
หาร ปีงบประมาณ 2563 โดยได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  3  ประเด็น ความ
เสี่ยงดังนี้  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  2. การใช้อ านาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ / การ
ให้และการรับของขวัญสินน้ าใจ  เพื่อหวังความก้าวหน้า 3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  ได้ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้ง 3 ประเด็นระหว่างตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม   2564  ถึง  28  กุมภาพันธ์ 
2565          
ไม่พบ  การกระท าที่อันจะท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้ง 3  ประเด็น นี้  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ  2. การใช้อ านาจหน้าที่   เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า  3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

  ข้อเสนอ 
                    1.)รับทราบผลการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ไตรมาส 3 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                    
           (ลงชื่อ) 

               (นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์)     
                                                          ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ           

                                        
                    อนุญาต/ลงนามแล้ว 
 
 
               

    (นายทนง  ค าศรี) 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

 

 

 


