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ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจงใหทราบ 

  - กลาวถึงวัตถุประสงคในการเชิญประชุมครั้งนี้ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดท่ี ๙ การ
เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต กําหนดใหหนวยงานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส ตาม
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวน
ของ EB 23 หนวยงานจะตองมีการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงานในนาม “ชมรม STRONG “ แ ล ะ ก ลุ ม
ดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

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.๒๕๖๔ 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. มาตรการจัดหาพัสด ุ

 

  ๒. การเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส  
  การขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม 
  หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
โดยกลุมงานนิติการไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรคุณธรรม เพชรบูรณ ป ๒๕๖๔ ขับเคลื่อนภารกิจ
องคกรคุณธรรม โดยชมรมจรยิธรรม โรงพยาบาลวังโปง  โดยจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการ ๒ โครงการ ไดแก 
      ๒.๑ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ 
      ๒.๒ โครงการสงเสรมิและพัฒนากิจกรรมองคกรคุณธรรม โรงพยาบาลวังโปง ป ๒๕๖๔ 

  ๓. การใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  ความหมายของผลประโยชนทับซอน 



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

(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
ผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตวั  

(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   สามารถกําหนด 
มาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการ
แกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย  

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  โรงพยาบาลวังโปง จึงกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในเรื่อง
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        

  สรุปประเด็นในการปรับปรุงการบรหิารของหนวยงานใหมีความโปรงใส 

  คณะทํางานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ไดพิจารณาจากผลการวิเคราะหความ
เสี่ยงและพิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน ตามมาตรการ
การปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทําความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทางหรือระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดข้ึนเพ่ือเปนมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตย และพัฒนาความโปรงใส ดังนี ้

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. ใหบุคลากรในหนวยงานโรงพยาบาลวังโปง มีการขับเคลื่อนถือปฏิบัติตามอัตลักษณของ
หนวยงาน ดังนี ้

   ๓.๑ รูหนาท่ี  
- ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดทํารายงาน

สรุปผลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด เพ่ือเปนการรายงานใหกับผูบังคับบัญชาทุกเดือน และให
แจงในท่ีประชุมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน(๑๐๐%)   

- ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําหนังสือแจงเวียนผานผูบังคับบัญชาแจงหนวยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลวังโปง เรื่อง การแตงกายในการปฏิบัติราชการ ตามวัน และตามระเบียบของทางราชการ 
รวมถึงความเหมาะสมและความเปนระเบียบเรียบรอย 

- ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ แจงใหหนวยงานในสังกัดจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือจัดทําคําสั่งกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในภาพรวมของโรงพยาบาลวังโปง 
และขออนุญาตนําข้ึนเปดเผยบนเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานและผูมาติดตอราชการ 
ไดรับทราบวาหนวยงานแตละหนวยงานมีหนาท่ีอะไรตามภารกิจของหนวยงาน 
                            
                                                                                                                   

                                                                                ( นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง) 
                                                                              ผูจดรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    

  



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป....๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.................  

หัวขอ หลักฐานการรวมกลุมของเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเปนทางการเพ่ือดําเนินกิจกรรมการปองกันการทุจริต
ของหนวยงาน และการบริหารงานท่ีโปรงใส  
 
 รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            - คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ชมรม STRONG  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
         - สมาชิกกลุมเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
         - หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 
         - หลักฐานการริเริ่มเพ่ือการเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส 
 
หมายเหตุ 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4  
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