
 

                      บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ  โรงพยาบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  โทร. 0 5426 6104   ต่อ 109 
ที่ ลป ๐๐๓๒.301/165       วนัที่   13  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรือ่ง   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ 

 

เรยีน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 
 

  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ 
ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยใน EB 24 ให้มี
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการรายงานผลการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment :TIA)  ข้อ EB 24  ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ/
สั่งการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน   

โรงพยาบาลแม่ เมาะ  จึงขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็ บไซต์ของหน่วยงาน 
www.maemohhospital.com และ ปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ  

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
   

(นางสาวพัทจารี สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 
 

http://www.maemohhospital.com/


 
รายงานผลมาตรการการปอ้งกนัการทจุรติเละแกไ้ขการกระทำผดิวนิยัเจ้าหน้าที่ 

เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นโรงพยาบาลแม่เมาะ 
ประจำปงีบประมาณ 2563 

 
๑. การบรหิารจัดการ ตามหลกั ๙ ประการ สำหรบัการจดัการผลประโยชนทับซอ้น 

ประกอบดว้ย 
   ๑) ปกบ้องผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายใบรอบของกฎหมาย และ 

นโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดขอบโดยไม่ให้มีผลประโยชนส่วนตนมาแทรกแซง 
   ๒) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ 

ประชาชนทราบ และรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
   ๓) ส่งเสริมรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ 

ทับช้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากท่ีสุด โดยกลุ่นงานการจัดการต้อง 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน พร้อมกำหนดนโยบาย 

   ๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยในการสนับสนุน 
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น 

 ๒. แนวทางการจดัการผลประโยชนท์บัชอ้น ๗ ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 
    ๑) ระบุว่ามีผลประโยชนทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน 
    ๒) พฒันานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา 
    ๓) ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลแม่เมาะ รวมถึงคณะผู้บริหาร  
    ๔) ผู้บริหาร ผู้ปังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
    ๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความ

มุ่งม่ันในการจัดการผลประโยชน์ทับช้อน 
    ๖) บังคับใช้นโยบายที่กำหนดขึ้น 
    ๗) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ 
 ๓. แนวทางปอ้งกนัผลประโยชนทับขอ้น 
    ๑) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
    ๒) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชนทับช้อนอย่างเป็นระบบ          

ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
              ๓) ตรวจสอบพฤติกรรมของจ้าหน้าที่ ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 
              ๔) ควรให้มีการทดสอบเรื่องความซื่อตรง ของข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานเป็นชั่วครั้งคราว 
              ๕) ควรมีการศึกษา วิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาผลประโยชนทับชอบสูง 
              ๖) มีระบบพิจารณา คัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินหกระดับเป็นพิเศษ 
     ๗) ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานและ 
การคอร์รัปชั่น 

  
                 (นางพัทจารี สายก้อน)                                          
                  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                    



 

ประเด็นความเสีย่งในภารกจิที่อาจเกิดขึน้ในลกัษณะผลประโยชนท์บัซอ้น 

ประเดน็ความเสีย่ง ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ การปรบัปรงุ/แนวทางแกไ้ข ผูร้บัผดิชอบ กำหนดแลว้เสรจ็ หมายเหต ุ
1.การจดัหาพสัดุใน
หน่วยงาน 

การดำเนินงานจัดซื้ อ 
จัดจ้างมีความเสี่ยงใน
การเกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อน เนื่องจากต้องมี
ก ารติ ด ต่ อ กั บ บ ริษั ท 
ห้างฯ ร้าน ในการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 
 -การเสนอราคา 
 -การกำหนดราคากลาง 
 -การเปิดเผยข้อมลู    
จัดซื้อจัดจ้าง 
 -การตรวจรบัพัสด ุ
 -ความสัมพันธ์กับ
บริษัท ห้างฯ และร้าน 

1.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563 
2.กำหนดราคาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ในรูปคณะกรรมการ 
3.การรายงานผลจดัซื้อจัดจ้าง 
4.มีขั้นตอนตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ัญญา 
5.การรายงานการใหห้รือรับ
ผลประโยชน์อื่นๆ 

เจ้าหน้าท่ี
พัสดุ/
หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 

ปีงบประมาณ 2563 
รายงานทุกไตรมาส 

 

2.การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

-ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏิ บั ติ งานนอกเวลา
ร า ช ก า ร แ ล ะ            
ในวันหยุดราชการ 
-การเบิกค่ าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ
เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระทำผิด
วินัยเจ้าหน้าที่พร้อม
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อของ
หน่วยงาน 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

ปีงบประมาณ 2563 
รายงานทุกไตรมาส 

 

3.การใช้รถยนต์ไป
ราชการ 

-การใช้รถยนต์ราชการ
ไปกิจส่วนตัว 
-การเก็บรักษา ซ่อม
บำรุง 
-การนำรถราชการออก
นอกเส้นทางที่ไดร้ับการ
ขออนุมัติ 

ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ
เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระทำผิด
วินัยเจ้าหน้าที่พร้อม
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อของ
หน่วยงาน 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

ปีงบประมาณ 2563 
รายงานทุกไตรมาส 

 

4.การจดัทำโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
จัดประชุมและสัมมนา 

-การจั ด ท ำโค ร งก าร 
ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน 
การจั ด ป ระ ชุม  และ
สัมมนา เป็นเท็จและไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ
เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการกระทำผิด
วินัยเจ้าหน้าที่พร้อม
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อของ
หน่วยงาน 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

ปีงบประมาณ 2563 
รายงานทุกไตรมาส 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในสงักัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

ชือ่หนว่ยงาน : โรงพยาบาลแม่เมาะ 
วนั/เดอืน/ป ี:  13  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
เรือ่ง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต                   

ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
        ( ข้อมูลตัดยอด ณ 29 ก.พ. 63) 
                        ด้วยโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว       
มีความประสงค์เผยแพร่รายงานฯ ดังกล่าว บนเว็บไซต์ www.maemohhospital.com และปิดประกาศที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ :  เผยแพร่ทางไลน์กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ/ ทีมนำโรงพยาบาลแม่เมาะ /  
ไลน์ข่าวสารจากผู้บริหาร / บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่เมาะ 
 
         ผูร้บัผดิชอบการให้ขอ้มลู                                                  ผูอ้นมุตัริับรอง 
  
          (นางพัทจารี สายก้อน)                                           (นายแพทย์กระสิน เขียวปิง) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 
       วันที่ 13  มีนาคม  ๒๕๖๓                                          วันที่ 13  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

      ผูร้บัผดิชอบการนำขอ้มลูขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายนิยม สีทองแดง) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 วันที่  13  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 



EB 24 ข้อ1 (1.3)  Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลแม่เมาะ 
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.maemohhospital.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maemohhospital.com/


ภาพถ่ายการเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 

 


