
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแมเมาะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอแมเมาะ จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔๒๖ ๖๑๐๔ 
ท่ี  ลป ๐๐๓๒.๓/๖๐๐.๑        วันที่  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๒   
เรื่อง   รายงานผลและขออนุญาตน าขออนุมัติด าเนินการตรมกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
รพ.แมเมาะ ปีงบประมาณ 2562  ณ  31 กรกฏาคม 2562  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ
ท่ีบอร์ดของหน่วยงานด้วย 
เรียน    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแมเมาะ 

1. ต้นเร่ือง

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ            
ท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคุมกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ี มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมถึงค าส่ังคณะกรรมการรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท่ี69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบ ได้มีค าส่ังให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธร รมา              
ภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ท่ีมีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป.1 (ปลูกจิตส านึก ป้องกั้น ปราบปราม เครือข่าย) 

2. ขอเท็จจริง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้ด าเนินการก าหนดมาตรการ กลไก และ 

การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแมเมาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 
31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนใน EB20 เพื่อด าเนิน
การ ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1 น ามาตอบใน EB21 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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3. ข้อพิจารณา
3.1 พิจารณารายงานผลการด าเนินการตามกรอบมาตรการการป้องกั้นการทุจริต และแก้ไขการ กระ

ท าผิดวินัยเจ้าหน้าที่ เพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแมเมาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

3.2 แจ้งเวียนให้บุคลากรโรงพยาบาลแมเมาะ รับทราบ และถือปฏิบัติพร้อมขออนุญาตเผยแพร่ 
รายงานผลการด าเนินตามกรอบมาตรการการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยเจ้าหน้าที่ เพื่อการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาลแมเมาะ 

จึ ง เ รี ย น ม า เ พื่ อ ท ร า บ แ ล ะ ข อ อ นุ ญ า ต น  า เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.maemohhospital.com และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลแมเมาะ  

  (นางสาวพัทจารี สายกอน)    
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ทราบ/อนุญาต 

(นายกระสิน เขียวปง) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแมเมาะ    

 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลแม่เมาะ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร  ๐ ๕426 6032 ต่อ 104 , 109 
ที่  ลป ๐๐32.๓๐๑/600                                    วันที่   13  สิงหาคม  2562 
เร่ือง    รายงานผลการการด าเนนิงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในโรงพยาบาลแม่เมาะ     

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ     
   

 

  จากการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช)  
ได้ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
(Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด                
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน 
 

  โรงพยาบาลแม่เมาะ  ได้ด าเนินการด าเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
โรงพยาบาลแม่เมาะแล้วนั้น เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
ภายในองค์กร 

 
 

(นางสาวพัทจารี  สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

             
 

 
     

 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลแม่เมาะ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร  ๐ ๕426 6032 ต่อ 104 , 109 
ที่  ลป ๐๐32.๓๐๑/161.1                             วันที่   14    มีนาคม 2562 
เร่ือง    รายงานผลการการด าเนนิงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในโรงพยาบาลแม่เมาะ     

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ     
   

 

  จากการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช)  
ได้ด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
(Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส  2. ดัชนีความพร้อมรับผิด                
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน 
 

  โรงพยาบาลแม่เมาะ  ได้ด าเนินการด าเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
โรงพยาบาลแม่เมาะแล้วนั้น เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
ภายในองค์กร 

 
 

(นางสาวพัทจารี  สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

             
 

 
     

 


