มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อให้ การการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ปราศจาก
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน คณะจึงกําหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม ไว้ ดงั นี ้
วัตถุประสงค์
เพื่ อ กํ า หนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้ องกั น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
กับผลประโยชน์สว่ นรวม สําหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มาตรการ
1. กํ าหนดให้ คณบดีป ระกาศเจตจํ านงในการบริ ห ารองค์ ก รอย่างซื่อ สัต ย์ สุจ ริ ต โปร่ งใส และเป็ นไป
ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล โดยเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ บุค ลากร ผู้รั บ บริ ก าร ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
และบุคคลภายนอกทราบ
2. กําหนดบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารในระดับต่าง ๆ ให้ ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
การควบคุม กํ ากับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
3. กําหนดบทบาทหน้ าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่ วมกันป้องกัน การ
กระทําที่เข้ าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม โดยไม่ละเลย เพิกเฉย
ต่อการกระทําที่เข้ าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
4. กําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ ครอบคลุมถึง
4.1 การไม่ใช้ ตําแหน่งหน้ าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น
4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อเรี ยกรับ หรื อยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้ แก่ตนเอง
หรื อ ผู้อื่น
4.3 การไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็ นตัวเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด ใน
การปฏิบตั ิงานหรื อเกี่ยวข้ องกับงานของหน่วยงาน
4.4 การไม่นําข้ อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้ อง/
ครอบครัว
4.5 การไม่นําเงิน บุคลากร และทรัพย์สนิ ใดๆ ของหน่วยงาน ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อผู้อื่น

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม

หน้ า 1/3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4.6 การไม่ใช้ เวลางาน ในการแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
4.7 การไม่รับงาน/ปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้ เกิ ดผลประโยชน์ ขัดแย้ งกับคณะ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ปฏิบตั ิงานชัว่ คราวหรื อถาวร เว้ นแต่จะได้ รับการอนุญาตเป็ นการเฉพาะจากคณบดี
4.8 การไม่นําความสัมพันธ์ ส่วนตัว มาประกอบการใช้ ดุลพินิจในการให้ คุณให้ โทษ การพิจารณา
ตัดสิน/ อนุมตั ิโครงการ การดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง หรื อเป็ นเหตุในการเลือกปฏิบตั ิ
กําหนดให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทําคูม่ ือเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้ งทางผล
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกฎหมาย/ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
กําหนดให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรื อ คณะกรรมการดําเนินงานศิริราชองค์กรคุณธรรมและความ
โปร่งใส จัดอบรมและสร้ างช่องทางการรับรู้แก่บคุ ลากรเพื่อสร้ างความตระหนักและความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
กําหนดให้ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบพันธกิจการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ การทางการแพทย์
ตลอดจนระบบบริ หารจัดการ/สนับสนุนที่สําคัญ จัดทําคู่มือ/แนวทางปฏิบตั ิในการหลีกเลี่ยง/ป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม ในส่วนของพันธกิจ/ระบบที่รับผิดชอบ
โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกฎหมาย/ระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนสือ่ สารให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องรับทราบและนําไปปฏิบตั ิ
กําหนดให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรคณะที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพิจารณา/อนุมตั ิโครงการ หรื อ รับผิดชอบ
ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง ลงนามในแบบฟอร์ มรับรองการไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องและไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียใด ๆ กับ
ผู้เสนองาน/ผู้เสนอราคาในโครงการหรื อการดําเนินการนัน้ ๆ หรื อ เปิ ดเผยความมีสว่ นเกี่ยวข้ อง/ การมี
ส่วนได้ สว่ นเสียให้ ทราบล่วงหน้ า ซึง่ ต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะ หรื อได้ รับอนุมตั ิในหลักการ จาก
คณบดีก่อนจึงจะเข้ าร่วมการพิจารณา/อนุมตั ิ/ดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างดังกล่าวได้
กําหนดให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรคณะที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ออกจาก
ที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราวในระหว่างการพิจารณาวาระนัน้ ๆ หรื อแจ้ งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีสว่ นได้
ส่วนเสียก่อนเริ่ มการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้ บนั ทึกข้ อมูลไว้ ในรายงานการประชุม
กําหนดให้ ผ้ ูบริ หารและบุคลากรคณะจัดทํารายงานเปิ ดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรื อญาติที่มี
ความเกี่ยวดองในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของคณะ เป็ นประจําทุกปี และทุก
ครัง้ ที่พบรายการตามที่ระบุ โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้บงั คับบัญชา
กําหนดให้ การรับบริ จาคต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และ/หรื อ หัวหน้ าหน่วยงาน และ
กระทําอย่างโปร่ งใส โดยมีวตั ถุประสงค์ในการบริ จาคที่ชัดเจนและจะต้ องไม่เป็ นการบริ จาค ที่ทําขึ ้น
เพื่อปกปิ ดการให้ สนิ บน และให้ มีการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
กํ าหนดให้ มีช่องทางเพื่อ ให้ บุคคล หรื อหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้ ง ข้ อมูลทางลับแก่ผ้ ูบริ หาร
ระดับสูง เกี่ยวกับการกระทําที่เข้ าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
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13. กําหนดให้ มีกระบวนการให้ ความเป็ นธรรมและปกป้องผู้บริ หาร/บุคลากรที่รายงาน/ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
14. กําหนดให้ มีการดําเนินการทางวินยั ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริ หาร/
บุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้ กระทําความผิดที่เกี่ยวข้ องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สว่ นรวม ทังในฐานะตั
้
วการหรื อผู้สนับสนุน หรื อมีการรับรองข้ อมูลการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
อันเป็ นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทําผิด หรื อการรับทราบว่ามีการกระทําความผิดแต่ไม่ดําเนิน
การจัดการให้ ถกู ต้ อง
15. ให้ การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้ รางวัลแก่ผ้ บู ริ หาร/ บุคลากรคณะที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มี
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริ ต และการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
16. กําหนดให้ งานบริ หารจัดการความเสี่ยงจัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงและการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงด้ านการดําเนินงานที่อาจก่อให้ เกิ ดการทุจริ ต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สว่ นรวม โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา อย่างน้ อย ปี ละ 1
ครัง้
17. กําหนดให้ หน่วยงานที่ได้ รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้ านการดําเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ต
และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม ดําเนินการ/จัดกิจกรรมเพื่อลด/
ป้องกันความเสี่ยงด้ านการดําเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
18. กํ าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในสนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีก ระบวนการตรวจสอบและ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน กับ
ผลประโยชน์สว่ นรวม
19. กํ า หนดให้ ห น่ว ยตรวจภายใน และ/ หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รายงานผลการดํ าเนิน การในการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึง การดําเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วน
ตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ/หรื อ ที่ประชุมผู้บริ หาร และ/หรื อ
คณะกรรมการอํ า นวยการศิ ริ ร าชองค์ ก รคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ทราบอย่ า งน้ อย ปี ละ
1 ครัง้
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