
 

 

     บันทึกขอความ                                                
สวนราชการ    โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ   

ท่ี พช 0032.301/2154                                  วันท่ี 21 กุมภาพันธ ๒๕๖3 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดตั้งชมรมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ตามโครงการประเมิน  

        คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( ITA : Evidence Based : EB ๑๙ ) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดท่ี ๙ การ
เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต กําหนดใหหนวยงานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส เพ่ือ
เปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบ และถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน และการพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ความโปรงใส ในการจัดตั้งกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมิใชกลุมทีมีข้ึนตามโครงสรางหนวยงานเพ่ือ
ตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ( EB ๑๙ )  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานมี
ความโปรงใสมากยิ่งข้ึน มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีหรือแนวทางการดําเนินท่ีชัดเจน นั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และกลไกสําคัญใน
การตรวจสอบและถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน จึงเห็นควรจัดตั้งกลุมเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานใน
หนวยงาน  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ               
( ITA : Evidence Based : EB ๑๙ ) ดังกลาว 

จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบประการใดโปรดลงนามตอไป 

 
 

   ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
 
 
 

                                                                                            ( นายศุภสทิธิ์   สุขี ) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 



 

ชมรม STRONG โรงพยาบาลวังโปง 
 ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Evidence  Based   Integrity  and  Transparency  Assessment  :  EBIT : EB ๑๙ )   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

สมาชิกกลุม 
   1. นายศุภสิทธิ ์ สุขี  ผูอํานวยการ    หัวหนาคณะทํางาน 
   2  นางนิธินันท  สกุลทอง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ รองหัวหนาคณะทํางาน 

  3. นายไพโรจน  สุรัฐนันทศิริ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                    คณะทํางาน 
  4.นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          คณะทํางาน 
5.นางอักษิพร  บุญแจง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          คณะทํางาน 
6.นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
7.นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
8.นางสุนิสา  ขันทอง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
9.นายเสกสิทธิ์  ศรีดี   เภสัชกรชํานาญการ                            คณะทํางาน 
10.นางวิไล  ชูเมือง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   คณะทํางาน 
11.นายอนุสรณ แกวเพียร  นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ        คณะทํางาน 
12.นายจรูญ  เบาชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            คณะทํางาน 
13.นางธนิษฐอร สุรัฐนันทศิริ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   คณะทํางาน 
14.นางเทวิการ  เสียงดี   เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน  คณะทํางาน 
15.นางกุลวล ี  สังขไทย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
16.นางพรภิมนต ศรทะวาริก  เจาพนักงานพัสดุ                                คณะทํางาน 
17.นายไพรัตน           ฉัตรทอง  นักวิชาการสาธารณสุข   คณะทํางาน 
18.นายปราโมทย นรายศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร                        คณะทํางาน        
19.นายสุดเขต  อยูสะเดียง  ขาราชการบํานาญ   คณะทํางาน 

        20.นายทองดี  บุญแจง   ขาราชการบํานาญ                              คณะทํางาน 
21.น.ส.ธัญวรัตน ราเริง   ประธาน อสม.                                   คณะทํางาน 
22.นางสุภาวด ี ตั้งเมืองทอง    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ    คณะทํางานและเลขานุการ                                  

 
วัตถุประสงค 

๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน ตามมาตรการ
การปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ  ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 และโรงพยาบาลวังโปง 

๒. เพ่ือใหเปนตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ  แนวทางหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวม 
ท้ังนโยบายตางๆ   ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดข้ึนเพ่ือเปนมาตรการปองกันและปราบปราม ตามมาตรการ  
 
 
 
 



. 
 
 

- ๒ - 
การปองกันการทุจริต   และการแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบดวย มาตรการสําคัญ ๔ มาตรการ คือ  

  (๑) มาตรการการใชรถราชการ 
  (๒) มาตรการการเบิกเงินคาตอบแทน  
  (๓) มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  (๒) มาตรการการจัดหาพัสดุ 

 ๓. นําผลจากการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาล
วังโปง มาหาแนวทางในการแกไขปญหาเพ่ิมเติม 

ระเบียบ/แนวทางการดําเนินงาน                              
๑. กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน 
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 

 ๓. กําหนดระเบียบหรือแนวทางการดําเนินของกลุมท่ีชัดเจน 
           ๔.เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีเขารับการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ๕. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน   กฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับ    คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด  ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงค  และสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน 
และรายงานผลการดําเนินงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปงทราบ 
 
 
 
                                                                            ( นายศุภสิทธิ์  สุขี ) 
      นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

        ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 

 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 
ท่ี พช ๐๐๓๒.301/2244                  วันท่ี   6   มีนาคม   ๒๕๖3 

เร่ือง  ขออนุญาตเผยแพรหลักฐานการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
 & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดท่ี ๙ การเสริมสรางวัฒนธรรม
สุจริต กําหนดใหหนวยงานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB ๑๙ หนวยงานจะตอง
มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส และกลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน และเสนอขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน และแสดงหลักฐานชองทางท่ีเผยแพรพรอม Print Screen จากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง  ไดเสนอหลักฐานการรวมกลุมของเจาหนาท่ีท่ี
เปนทางการ เพ่ือดําเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริตของหนวยงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว จึงขออนุญาต
นําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะไดมอบใหงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 
 

 
 

 
         ( นางสุภาวดี   ตั้งเมืองทอง )  
       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
 

 
        (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 

                นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 

 

     บันทึกขอความ                                                
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ  โทร 056-786452-4 

ท่ี  พช ๐๐๓๒.3๐๑/ 2237                                   วันท่ี   5   มีนาคม   ๒๕๖3 

เรื่อง  เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน  ตามโครงการประเมินคุณธรรม 

        และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ( Evidence Based Integrity and Transpa 
        rency Assessment : EBIT : EB ๑๙ ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดท่ี ๙ การ
เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต กําหนดใหหนวยงานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส เพ่ือ
เปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบ และถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน และการพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ความโปรงใสโดยไดเชิญบุคลากรในหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง เขารวมในการจัดตั้งกลุมเพ่ือตรวจสอบ
การบริหารงานในหนวยงาน นั้น 

ในการ  กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง ไดดําเนินการรวบรวมรายชื่อบุคลากร ผูแทน
หนวยงานในสังกัดเสร็จเรียบรอยแลว   จึงขอเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสใน
หนวยงาน  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ   
( Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๑๙ )  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดโปรดลงนามตอไป 
 
 
 
         ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
 

 
                                                          ( นายศุภสิทธิ์   สุขี ) 
                                           นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                   ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 
 



 

 
 
 
 

คําสั่งโรงพยาบาลวังโปง 
                                                       ท่ี      133 /๒๕๖3 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานชมรม STRONG โรงพยาบาลวังโปง ตามโครงการประเมินคุณธรรม 
       และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 ( Integrity and  Transparency Assessment : ITA )  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
.................................................................... 

โดยท่ีเปนการสมควร  เพ่ือใหการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment  : ITA ) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามกรอบการประเมินการ
ใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence  Based   Integrity  and  Transparency  Assessment  :  EBIT : EB ๑๙ )   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ (๒)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน จึงขอพ.ศ.๒๕๓๔ แตงตั้งบุคคลผูมีรายนามและตําแหนงตอไปนี้  เปนคณะทํางานเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๑๙) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 ดังมีรายนามและตําแหนงดังตอไปนี้ 
     1. นายศุภสิทธิ ์  สุขี  ผูอํานวยการ    หัวหนา
คณะทํางาน 
   2  นางนิธินันท  สกุลทอง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ รองหัวหนาคณะทํางาน 

  3. นายไพโรจน  สุรัฐนันทศิริ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                    คณะทํางาน 
  4.นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          คณะทํางาน 
5.นางอักษิพร  บุญแจง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          คณะทํางาน 
6.นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
7.นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
8.นางสุนิสา  ขันทอง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 
9.นายเสกสิทธิ์  ศรีดี   เภสัชกรชํานาญการ                            คณะทํางาน 
10.นางวิไล  ชูเมือง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   คณะทํางาน 
11.นายอนุสรณ แกวเพียร  นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ        คณะทํางาน 
12.นายจรูญ  เบาชารี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            คณะทํางาน 
13.นางธนิษฐอร สุรัฐนันทศิริ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   คณะทํางาน 
14.นางเทวิการ  เสียงดี   เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน  คณะทํางาน 
15.นางกุลวล ี  สังขไทย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  คณะทํางาน 
16.นางพรภิมนต ศรทะวาริก  เจาพนักงานพัสดุ                                คณะทํางาน 
17.นายไพรัตน           ฉัตรทอง  นักวิชาการสาธารณสุข   คณะทํางาน 
 

18.นายปราโมทย… 
 



 
 

                                           -2- 
 
18.นายปราโมทย นรายศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร                        คณะทํางาน        
19.นายสุดเขต  อยูสะเดียง  ขาราชการบํานาญ   คณะทํางาน 

        20.นายทองดี  บุญแจง   ขาราชการบํานาญ                              คณะทํางาน 
21.น.ส.ธัญวรัตน ราเริง   ประธาน อสม.                                   คณะทํางาน 
22.นางสุภาวด ี ตั้งเมืองทอง    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ    คณะทํางานและเลขานุการ                                  

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  ๑.พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน ตาม
มาตรการการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ  ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 และโรงพยาบาลวังโปง 
  ๒.กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน 

๓.จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 
  ๔.กําหนดระเบียบหรือแนวทางการดําเนินของกลุมท่ีชัดเจน 
               ๕.เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีเขารับการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ๖.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน   กฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับ    คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด    ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมาย    วัตถุประสงค    และสอดคลองกับนโยบายของ
หนวยงาน และรายงานผลการดําเนินงานใหผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปงทราบ 

  ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  5  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

          (นายศุภสิทธิ์   สุขี) 
    นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                                        ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง  



 

                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ  โทร 056-786452-4 

ท่ี พช ๐๐๓๒.301/2157                                            วันท่ี   4 มีนาคม   ๒๕๖3 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ 

          พ.ศ.๒๕๖3 

เรียน  คณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ตามท่ี โรงพยาบาลวังโปง  ไดมีคําสั่งแตงตั้งทานเปนคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส
ในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  ตามคําสั่งโรงพยาบาลวังโปง ท่ี  133 /๒๕๖3  ลงวันท่ี 5 
มีนาคม  ๒๕๖3  เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน  ตามโครงการประเมิน
คุณธรรม  และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกลไกสําคัญในการ
ตรวจสอบ และถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน และการพัฒนาการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 
มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีหรือแนวทางการดําเนินท่ีชัดเจน นั้น 
  ในการนี้ โรงพยาบาลวังโปง  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
กลุมเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส หลักเกณฑและแนวทางการดําเนินของกลุมท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจน   จึง
ขอเชิญคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  เขารวม
ประชุมชี้แจง ในวันท่ี 6 มีนาคม ๒๕๖3  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมเคียงสัตตบรรณ โรงพยาบาลวังโปง   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 
 

( นายศุภสิทธิ์   สุขี ) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖3 

วันท่ี 6  มีนาคม  ๒๕๖3   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง 

------------------------------- 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
   - วัตถุประสงคของการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสใน
หนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
วาระท่ี ๒          เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี........../............ เม่ือวันท่ี ..................... 
วาระท่ี ๓          เรื่องสืบเนื่อง(ถามี) 
   ๓.๑  .................-............................................... 
            ๓.๒   ................-............................................... 
    
วาระท่ี ๔          เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
   ๔.๑  การปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใส 
   ๔.๒  การเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส 
                               ๔.๓  การใหความรูเรื่อง ผลประโยชนทับซอน 
   ๔.๔  การวิเคราะหความเสี่ยงสถานการณการทุจริตเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
   ๔.๕  การจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
       
วาระท่ี ๕          เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
   ๕.๑  ................................................................ 
            ๕.๒ .................................................................. 
   ๕.๓  ................................................................ 

    
วาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
   ๖.๑  ................................................................ 
            ๖.๒................................................................. 
   6.3  ................................................................ 



 

 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  โทร 056-786452-4 

ท่ี พช ๐๐๓๒.301/2236                     วันท่ี   6  มีนาคม  ๒๕๖3 

เร่ือง  รายงานการประชุมคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

  ตามท่ี โรงพยาบาลวังโปง ไดจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน  ตาม
โครงการประเมินคุณธรรม  และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบ และ
ถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน และการพัฒนาการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน มีการกําหนดอํานาจ
หนาท่ีหรือแนวทางการดําเนินท่ีชัดเจน โดยกําหนดวาระในเรื่องท่ีเปนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
การปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสรุป
รายงานการประชุมคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือใช
เปนหลักฐานในการจัดทําหลักฐานเชิงประจักษ และขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะไดมอบใหงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร
และสารสนเทศดําเนินการตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 

   ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 
 
 

 
( นายศุภสิทธิ์   สุขี ) 

นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 

รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖3 

เม่ือวันท่ี 6  มีนาคม  ๒๕๖3 
ณ หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง 

_________________ 
ผูมาประชุม 
1.นายศุภสิทธิ์       สุขี             ผูอํานวยการ  
2.นายไพโรจน                สุรฐันันทศิริ          เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  
3.นางวิไลวรรณ                 พุทธสิมมา              พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  
4.นางสาวอรุโณทัย             พุทธสิมมา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         
5.นางสาวประภาพรรณ       เนตรแสงศรี              พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         
6.นางสุนิสา                     ขันทอง               พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          
7.นายเสกสิทธิ์                 ศรีดี               เภสัชกรชํานาญการ                   
8.นางวิไล                      ชูเมือง                       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          
9..นายอนุสรณ              แกวเพียร             นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ 
10.นายจรูญ                  เบาชารี             นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ              
11.นางธนิษฐอร             สรุัฐนันทศิริ                 เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
12.นางกุลวลี                 สงัขไทย                    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       
13.นางพรภิมนต            ศรทะวาริก                 เจาพนักงานพัสดุ                       
14.นายปราโมทย           นรายศ                      นักวชิาการคอมพิวเตอร                    
15.นางสุภาวด ี            ตั้งเมืองทอง                 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     
16.นางเทวิการ             เสยีงดี    เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน 
17.นายไพรัตน  ฉัตรทอง    นักวิชาการสารธารณสุข 

       
ผูไมมาประชุม (ถามี) 
1.นายจรูญ  เบาชารี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ             
2.นางอักษิพร  บุญแจง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
3.นางนิธินันท  สกุลทอง  ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
4.นายสุดเขต  อยูเสดียง  ขาราชการบํานาญ    
5.นายทองดี  บุญแจง   ขาราชการบํานาญ                     
 
ผูเขารวมประชุม (ถามี) 
 - 
เริ่มประชุมเวลา  
 ๑๐.๐๐ น.เปนตนไป 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจงใหทราบ 
  - กลาวถึงวัตถุประสงคในการเชิญประชุมครั้งนี้ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

 
 
ดัชนีชี้วัดท่ี ๙ การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต กําหนดใหหนวยงานมีการรวมกลุมของ

เจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity 
and Transparency Assessment) ในสวนของ EB ๑๙ หนวยงานจะตองมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปรงใส และกลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของ
หนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน ประกอบดวย 

๑. มีการกําหนดสมาชิกกลุมอยางชัดเจน 
๒. วัตถุประสงคเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส 
๓. มีการกําหนดระเบียบหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุมท่ีชัดเจน 
๔. หลักฐานกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมี

ความโปรงใสยิ่งข้ึน  ท้ังนี้  การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสดังกลาว จะตอง
มีกิจกรรมการดําเนินการตาง ๆ  ท่ีมีความตอเนื่อง 

๕. สะทองความคิดริเริ่มของกลุม เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตย และพัฒนาความ
โปรงใส 
ระเบียบวาระการประชุม / เรื่องท่ีเสนอใหทราบและพิจารณา 
  ๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสย่ิงข้ึน 
ตามมาตรการการปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทําความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัด
โรงพยาบาลวังโปง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทาง
หรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดข้ึนเพ่ือเปน
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๓๒/ว 
๑๗๑  ลงวันท่ี  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตและการแกไขการกระทะผิดวินัยของ
เจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบดวย ๔ มาตรการ คือ 
  ๑. มาตรการใชรถราชการ 
  ๒. มาตรการเบิกเงินคาตอบแทน 
  ๓. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  ๔. มาตรการจัดหาพัสดุ 
 
  ๒. การเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส  
  การขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม 
  หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
โดยกลุมงานนิติการไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรคุณธรรม เพชรบูรณ ป ๒๕๖๒ ขับเคลื่อนภารกิจ
องคกรคุณธรรม โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง  โดยจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการ ๒ โครงการ ไดแก 
      ๒.๑ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ 
      ๒.๒ โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมองคกรคุณธรรม โรงพยาบาลวังโปง ป ๒๕๖3 
 
  ๓. การใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  ความหมายของผลประโยชนทับซอน 



คําวา Conflict of Interests มีการใชคําในภาษาไทยไวหลายคําเชน“ผลประโยชนทับ
ซอน”  “ผลประโยชนขัดกัน”“ผลประโยชนขัดแยง”หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” เปนรูปแบบหนึ่งของ
การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

 
 
โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอนจึง หมายถึง ความทับซอน ระหวางผลประโยชนสวน

ตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวมมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ
หนาท่ีทําใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน 

๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ  เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลว
รับเงินจากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปน
คุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร
ของราชการทํางานสวนตัว เปนตน 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณ
ดังกลาวดักหนาไวกอน เปนตน 

๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทางานอยู เชน เปน
นักบัญชีแตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน เปนตน 

๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดย
ใชความรูหรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและ
แผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืนๆ หลังจากเกษียณ เปนตน 
 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (Confects of Interest) 

  ๑ ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับ โดยเห็นวามี
คุณคาท่ีจะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจให
คนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย 

๒ ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็
ตามท่ีใหประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวล
สมาชิกในสังคม 

๓ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เปนสถานการณท่ี
บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ี  ในการแสวงประโยชนแกตนเอง 
กลุมหรือพวกพอง ซ่ึงเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ 
คําอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมีผลประโยชนทับซอน 
ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่น   เชิงนโยบาย คอรรัปชั่น
สีเทา  

๑. ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปน

ผลมาจากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ีในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจน
และมีสาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 



(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับ  
เรื่องสวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้  

 
 
 
 
    ๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งท่ีนารังเกียจ  
    ๒) ตําแหนงหนาท่ีราชการสามารถนํามาซ่ึงผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะ

ระหวางประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม  
    ๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ไมทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลท่ีเปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือ
แยกแยะผลประโยชนสวนตัว   ออกจากผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน)  

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชน การเอ้ือ
ประโยชนใหผูเคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปน
หลักแตเปนการตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอ่ืน เชน การใหผลประโยชนหรือตําแหนงทางการเมือง 
เปนตน  

(๓) มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการ
ใชจายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทําใหมีพฤติกรรมท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับการกระทํา
ผิดโดยสมัครใจหรือมีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตัว  

(๔) มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยม การมีผลประโยชน
ทับซอน ทําใหตนเองตองเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน สาเหตุสวนหนึ่งนั้นคือปจจัยทางสังคม ซ่ึงเปน
ลักษณะ “ตัวกูของกู”อันเปนคานิยมของสังคมท่ีเนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได การรักษาหนาตาและ
ยกหนาตา   ทางสังคมทําใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากข้ึน  

(๕) โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซ่ึงฝายตรวจสอบ ยังขาด
ความเขาใจและระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือตอการมีพฤติกรรมท่ีเปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับ
ซอนมากท่ีสุด   

(๖) ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมาย ดังจะเห็นไดวาตัวบท
กฎหมายยังไมตอบสนองตอสภาพปญหาและทันตอสภาวการณปจจุบัน กลาวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม
เพียงพอตอการ “ปองกัน”และ“ปองปราม”ผูท่ีจะกระทําหรือคิดท่ีจะกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับ
ซอนเทาท่ีควร 

การทุจริตมีหลายระดับในระดับท่ีสูงสุดคือ “คอรรัปช่ัน”(Corruption) สวน “ความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม”(Conflict Of Interests) ถือวาเปน
ความผิดระดับตน เ ม่ือพิจารณาใหดีจะเห็นวา การคอรรัปช่ันอาจไมใชความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม แตความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนตนเหตุพ้ืนฐานของการคอรรัปช่ัน เพราะเม่ือมีพฤติกรรมของความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเกิดข้ึนก็จะนําไปสูการคอรรัปช่ันได 
  ๔. การวิเคราะหความเส่ียงสถานการณการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของสํานักงาน 



สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาล
วังโปง   ทราบถึงความเส่ียงของผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน   สามารถกําหนดมาตรการสําคัญ
เรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการ
กระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย  
 
 
 

วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
ตลอดจนการกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๒. เพ่ือใชกําหนดเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานท่ีเปน
รูปธรรมและชัดเจน ผานกลไกการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและการกํากับติดตามอยาง
ตอเนื่อง 
  ๓. เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน เพ่ือพัฒนาไปสูการกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนของหนวยงาน 
  ๔. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี ไมใหเกิดการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
  ๕. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 
  ๖. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

เม่ือพิจารณาโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา ท่ีพบวามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน
ทับซอน ดังนี้  
  ๑. การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ 
  ๒. การจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
  ๓. การเบิกคาตอบแทน 
                     ๔. การใชรถราชการ 
  ๕. การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ 
  จากการวิเคราะหความเสี่ยงสถานการณการทุจริตเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ของ
โรงพยาบาลวังโปง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวัง
โปง  จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน   สามารถกําหนด
มาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย คือความเสี่ยงจากการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลวังโปงจึงกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในเรื่อง
ดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับ



ผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตําแหนงหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูลนําไปใช
ประโยชน รวมท้ังกําหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการ หลังจาก
วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กําหนด 
 
  ๓. กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ
จัดจางและผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๔. หามมิใหเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเก่ียวของกับผูเสนอ
งานท้ังประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๕. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี ดําเนินโครงการท่ีเอ้ือ
ผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงินและท่ีไมเก่ียวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 
  ๖. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีทับซอน  

๗. เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

๘. ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนให
หัวหนาหนวยงานทราบ เปนประจําทุกเดือน  
 วาระอ่ืนๆ        
  สรุปประเด็นในการปรับปรุงการบริหารของหนวยงานใหมีความโปรงใส 
  คณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ไดพิจารณาจากผลการวิเคราะหความ
เสี่ยงและพิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน ตามมาตรการ
การปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทําความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในโรงพยาบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทางหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดข้ึนเพ่ือเปนมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตย และพัฒนาความโปรงใส ดังนี้ 

๑. เสนอใหมีการกําหนดรูปแบบคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองเรียน ข้ึนมาหนึ่งชุดเพ่ือมี
หนาท่ีกลั่นกรองขอรองเรียนตางๆของโรงพยาบาลวังโปง โดยใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงานเปนประธาน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการดังกลาว ควรไดมาจากผู ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในแตละดาน เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องรองเรียนใหเปนไปดวยความโปรงใส แกปญหาไดอยางแทจริง และเปนไปตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน และการกระทําผิดของเจาหนาท่ีรัฐตอ
หนวยงานของรัฐ และการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ัวไปท่ีเกิดจากการใหบริการประชาชนหรือผูมีสวนไดสวน
เสียกับหนวยงานของรัฐ 

๒. ใหพิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ของหนวยงานโรงพยาบาลวังโปง ให
เปนไปตามความเหมาะสม รูปแบบ ควรจะใหมีหลากหลายมากกวาการทําบุญ ฟงเทศน ตักบาตร จะเปน
กิจกรรมในลักษณะออกคายอาสา เลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กผูยากไร มอบสิ่งของบริจาคใหกับหมูบานหรือ
โรงเรียนท่ีอยูหางไกลความเจริญ และหวงระยะเวลา มีความเหมาะสมรึยัง ถ่ีไปหรือไม อาจจะพิจารณาไวใน
สวนของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญตามเทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต  

๓. ใหบุคลากรในหนวยงานโรงพยาลวังโปง มีการขับเคลื่อนถือปฏิบัติตามอัตลักษณของ
หนวยงาน ดังนี้ 

   ๓.๑ รูหนาท่ี  



- ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดทํารายงาน
สรุปผลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด เพ่ือเปนการรายงานใหกับผูบังคับบัญชาทุกเดือน และให
แจงในท่ีประชุมของโรงพยาบาลวังโปง ทุกเดือน(๑๐๐%)   

- ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําหนังสือแจงเวียนผานผูบังคับบัญชาแจงหนวยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลวังโปง เรื่อง การแตงกายในการปฏิบัติราชการ ตามวัน และตามระเบียบของทางราชการ 
รวมถึงความเหมาะสมและความเปนระเบียบเรียบรอย 

 
 
- ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ แจงใหหนวยงานในสังกัดจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือจัดทําคําสั่งกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในภาพรวมของโรงพยาบาลวังโปง 
และขออนุญาตนําข้ึนเปดเผยบนเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานและผูมาติดตอราชการ 
ไดรับทราบวาหนวยงานแตละหนวยงานมีหนาท่ีอะไรตามภารกิจของหนวยงาน 
                             
 
เลิกประชุมเวลา   15.05 น. 
                                                                                                   
                                                                                                                   

                                                                          ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
                                                                          ผูจดรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    

  
                                  
 
 



ประชุมคณะทํางานดําเนินงานเพ่ือการบริหารงานที่โปรงใสในหนวยงาน 

วันท่ี 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมเคียงสัตตบรรณ โรงพยาบาลวังโปง 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป..........6........มีนาคม  ๒๕๖3..................  
หัวขอ หลักฐานการรวมกลุมของเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเปนทางการเพ่ือดําเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริต
ของหนวยงาน และการบริหารงานท่ีโปรงใส  
 รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            - คําสั่งแตงตั้งทานเปนคณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖3 
         - สมาชิกกลุมเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 
         - หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 
         - หลักฐานการริเริ่มเพ่ือการเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส 
 
 
หมายเหตุ
.......................................................................................................................................................................... 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                       ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                            นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )               ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ            ตําแหนง      ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

             วันท่ี..6..เดือน. มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖3.     วันท่ี...6...เดือน..มีนาคม....พ.ศ.....๒๕๖3....      
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
  นายปราโมทย  นรายศ 

(..นายปราโมทย  นรายศ...) 
ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 

วันท่ี...6..เดือน...มีนาคม......พ.ศ. ..๒๕๖3........... 
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