
 

                      บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ  โรงพยาบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  โทร. 0 5426 6104  
ที่ ลป ๐๐๓๒.301/475.1                                      วนัที่   25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
        โรงพยาบาลแม่เมาะและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ 
 

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 22 
รายงานสรุปผลการจัดประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment :TIA)  ข้อ EB 22   ให้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ
และพิจารณาสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน  โรงพยาบาลแม่เมาะ  
จึงขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลแม่เมาะ www.maemohhospital.com และ       
ปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลแม่เมาะ  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
   

(นางสาวพัทจารี สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 

http://www.maemohhospital.com/


ภาพถ่ายประกอบ 

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ 
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
รายงานสรปุการแลกเปลีย่นความรูเ้กี่ยวกับการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น 

โรงพยาบาลแมเ่มาะ 
------------------------------------------------- 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกเป็น ๔ ลักษณะดังนี้ 

1 ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ 
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่ งผลต่อกลยุทธ์ที่
กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผ่นกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระพบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Rik:0) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ / บุคคล / ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงค้นการเงิน (Financial Risk :F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นตัน เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน      
การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : R) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับข้อนนี้  จะช่วยทำให้
โรงพยาบาลเกาะคา ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับข้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำไปจัดทำกรอบผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลแม่เมาะต่อไป 

/ผลการวิเคราะห์ ....... 



2 

 

ผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งจดักำดบัความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัช้อน 

รายการความเสียงค้นผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสีย่ง 

การรับผลประโยชน์หรือเรยีกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

สูง (๑๐ คะแนน) 

การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำยาไปใช้
ส่วนตัว/ใช้ที่คลินิกส่วนตัว 

สูง (๑๐ คะแนน) 

เจ้าหน้าพี่หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีมผีลประโยชน์/มีความเกี่ยวข้อง
กับบริษทั/ร้านคา้ผู้ขายสินค้าใหโ้รงพยาบาล 

สูง (๑๐ คะแนน) 

เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ในการประมลูหรือการจ้างเหมารวมถึง
การปกปิดขอ้มลู เช่นการปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารล่าช้า หรือพันกำหนดการยื่นใบเสนอราคา 

สูง (๑๐ คะแนน) 
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การรายงานความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซ้อน 

การรายงานความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซ้อน 

 

จดัลำดบัความสำคญัของความเสีย่ง 

การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง ปานกลาง (๘ คะแนน) 

การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย ปานกลาง (๘ คะแนน) 

การรับผลประโยชน์โดยตรงเป็นสว่นตน 

๓๑ การรับของขวัญจากบริษัท/หา้งร้านต่าง ๆ 

๓๒ บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 

๓๓ ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปานกลาง (๘ คะแนน) 

การนำทรัพยส์ินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว ปานกลาง (๘ คะแนน) 

การรับงานจากภายนอกหรือการทำธุรกิจเบียดบังเวลาราชการ/กระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีประจำ 

ปานกลาง (๘ คะแนน) 

การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระสว่นตัวและในหลายกรณีเบิกค่าน้ำมันด้วย ปานกลาง (๘ คะแนน) 

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินคา้ที่จะจดัซื้อใหบ้ริษัทของตน
หรือของพวกพ้องให้ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

ปานกลาง (๘ คะแนน) 

การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน ปานกลาง (6 คะแนน) 

การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชนส์่วนตัว ปานกลาง (6 คะแนน) 

การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือญาติเจ้าหน้าที่ใน ปานกลาง (6 คะแนน) 

การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว ปานกลาง (5 คะแนน) 

การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม ต่ำ (๒ คะแนน) 

 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงได้จัดทำกรอบผลประโยชน์ทับซ้อนและได้นำประเด็น
ความเสี่ยงไปจัดทำกรอบผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแม่เมาะ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดแนวทาง
ป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรให้ครอบคลุมรายการความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อไป  

 


