
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลห้างฉัตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โทร.๐๕๔ ๒๖9506  
ที่  ลป ๐๐๓๒.๓01/พิเศษ                      วันที่  15  มีนาคม  2565 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลห้างฉัตร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ  
         2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และปิดประกาศที่บอร์ดของหน่วยงาน 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ในเรื่องการที
ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล 
โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าท่ี ไปแทรก แซง เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามนโยบายกรทะรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงมีการ
จัดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence-based Integrity and Transparency Assessment : MOIT19 ข้อ 4 จึงมีการก ากับติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการนี้ การด าเนินงาน
ตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ยังไม่พบปัญหา ในการปฏิบัติตามกรอบแนวทางของ
โรงพยาบาลห้างฉัตร  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนามในประกาศและขอน าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
www.hangchathospital.com ประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลห้างฉัตร 

 
   

                                         
                 (นางศรีไพร  สิริเขมาภรณ์) 

                                               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
          ทราบ/อนุมัติ 

                                                                   
               (นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล) 
       นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร 

http://www.hangchathospital.com/


 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานของ

โรงพยาบาลห้างฉัตร ณ 15 มีนาคม 2565 (รอบที่ 1) 
ประจ าปี งบประมาณ 2565 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการ 3 ป 1 ค (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency 
Assessment ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ซึ่งการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 
MOIT19 ก าหนดให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้ มาก าหนดเป็นคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และยึดถือปฏิบัติ นั้น 

1. การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการ ส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ประกอบด้วย 
1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจภายในกรอบของกฎหมาย และนโยบาย

ตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตันมาแทรกแซง 
2) สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด ก าหนดขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจน และเปิดเผยให้

ประชาชนทราบ และรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
3) ส่งเสริมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เจ้าหน้าท่ีต้องระบุผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรือส่วนตัวเพื่อหลักเล่ียงปัญหาให้มากท่ีสุด โดยกลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไปต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกนั พร้อมก าหนดนโยบาย 

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้อสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยในการสนับสนุนการตด
สินใจในเวลาทีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น 
 

2. แนวทาการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ชั้นตอน ประกอบด้วย 
1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดท่ีอาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน 
2) พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา 
3) ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเถิน รวมถึงคณะผู้บริหาร 
4) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
5) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความ

มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
6) บังคับใช้นโยบายท่ีก าหนดขึ้น 
7) มีกรทบทวนมาตรการ นโยบาย ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

 
 



 
 
 

3. แนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 
1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสท่ีจะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ ในกรณี

ทีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ท้ังการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
3) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มท่ีจะเกิดผลประโยชน์สูง 
4) ควรให้มีการทดสอบเรื่องความซื่อตรง ของข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 
5) ความมีการศึกษา วิจัย อย่างแท้จริงในกลุ่มงานท่ีมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 
6) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าท่ีดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ 
7) ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน และการ

คอร์รัปช่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้น การด าเนินงาน สถิติการกระท าผดิจาก
ผลประโยชน์ทับซอ้น 

1. การจัดหาพัสดุ
ในหน่วยงาน 

การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
มีความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน เน่ืองจาก
ต้องมีการติดต่อกับบริษัทฯ 
ห้างฯ ร้าน ในการจัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
- การเสนอราคา 
- การก าหนดราคากลาง 
- การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อ

จัดจ้าง 
- การตรวจรับพัสดุ 
- ความสัมพันธ์กับบริษัท

ห้างฯ และร้าน 

1. ประชุมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุก
หน่วยเพ่ือรับทราบในการจัดหาพัสดุ 

2. ชี้แจงให้ผูจ้ัดท าโครงการ/แผนงานรับทราบ
ในการจัดหาพัสดุ จะต้องให้พัสดุด าเนินการ
เท่าน้ัน 

ไม่พบ 

2. การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ 

- การเบิกค่าตอบแทน
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติกับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 

1. มีการตรวจสอบการข้ึนปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าฝ่าย/หน่วยงาน 
2. มีระบบสแกนลายน้ิวมือของเจ้าหน้าที่
ประกอบและมีเอกสารตารางเวร ประกอบ หรือ
ใบแลกเปลี่ยนเวร ก่อนส่งให้งานการเงิน
ด าเนินการ 

ไม่พบ 

3. การใช้รถยนต์
ไปราชการ 

- การใช้รถยนต์ไปกิจ
ส่วนตัว 

- การเก็บรับกา ซ่อม
บ ารุง 

- การน ารถราชการออก
นอกเส้นทางที่ได้รับการ
ขออนุมัติ 

1.  มีกระบวนการขอใช้รถยนต์ (ใบขอใช้
รถยนต์ไปราชการ) และมีสมุดควบคุมการใช้
รถยนต์ 
2. มีแผนบ ารุงรักษารถยนต์ และมีการ
ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
3. มีระบบ GPS ท าให้ทราบว่ารถยนต์
ราชการอยู่ที่จุดใด 
4. มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง โดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ไม่พบ 

4. การจัดท า
โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานประชุม
และสัมมนา 

- การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
เป็นเท็จและไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. มีการจัดประชุมชี้แจงการจัดท าแผนงาน
โครงการและใหค้วามรู้ในการด าเนินการ
เบิกจ่ายตามระเบียบ 

2. มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน
โครงการเป็นรายไตรมาส และรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 



 
 

การติดตามและประเมินผล 
 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เสนอผู้บริหารรับทราบ ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 


