
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๑๒๙   วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔              

เรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดตั้งชมรมเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ตามโครงการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
( ITA : Evidence Based : EB 23 ) 

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 ด ัชน ีช ี ้ ว ัดท ี ่  ๙  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต กำหนดให้หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน และการพัฒนาการดำเนินงาน
ให้มีความโปร่งใส ในการจัดตั้งกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่กลุ่มทีมีขึ ้นตามโครงสร้างหน่วยงาน  
เพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน (EB 23) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงาน 
มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น มีการกำหนดอำนาจหน้าที่หรือแนวทางการดำเนินที่ชัดเจน นั้น 
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และกลไกสำคัญ
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน จึงเห็นควรจัดตั้งกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงาน
ในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA : Evidence Based : EB 23) ดังกล่าว 
 

จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามต่อไป     
 
 
 
 
        
     
       - เห็นชอบ 
       - ลงนาม 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘.๑/๑๓๐   วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔              

เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้ง “ชมรม STRONG โรงพยาบาลทองแสนขัน สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม”  

และแต่งตั้งคณะทำงานฯ 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 
พ.ศ. 2564) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้าไว ้ว่า  
หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริงประชาชน
ไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบขอ งการ
ทุจริตที่มีต่อประเทศมากข้ึน นั้น 
 

  ในการนี้ เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริงภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญ
อย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ 
เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาลบาลวังโป่ง เพื่อผลักดันการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจิตด้วยกรอบ STRONG โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสโรงพยาบาล 
ทองแสนขัน 
  2. เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิต
พอเพียงต้านทุจริต ด้วยกรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ 
      2.1. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทองแสนขัน 
      2.2. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมจิตสำนึกความละอายใจในการทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
      2.3. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      2.4. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 
      2.5. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
- ๒ - 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
    1. อนุมัติให้จัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลทองแสนขัน สุจริต ยึดมั่นคุณธรรม 

      2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ  
    3. อนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

 
 
 
        
     
       - เห็นชอบ 
       - ลงนามอนุมัติ 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 



 
 

 
 

คำสั่งโรงพยาบาลทองแสนขัน 
ท่ี ๖๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานชมรม STRONG โรงพยาบาลทองแสนขนั สุจรติ ยดึมัน่คณุธรรม  
ตามโครงการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

....................................................................................... 
 

  โดยที่เป็นการสมควร เพื่อให้การบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกรอบการประเมินการ  
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๒๓) ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานเพ่ือการบริหารงานที่
โปร่งใสในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๒๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน หัวหน้าคณะทำงาน 
๒. นายเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นายแพทย์ชำนาญการ   รองหัวหน้าฯ 
๓. นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล   คณะทำงาน 
๔. นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  คณะทำงาน 
๕. นางสาวเลขา  ดีแท้  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ คณะทำงาน 
๖. นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  คณะทำงาน 
๗. นางสาวพรพิมล  นาคะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๘. นางขนิษฐา  ข้างโต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๙. นางสาวกานต์สิรี  สุขเกษม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  คณะทำงาน 
๑๐. นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  คณะทำงาน 
๑๑. นางสาวสุปรียา  บุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  คณะทำงาน 
1๒. นายมาวุฒิ  รักดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
1๓. นางสุจิตรา  จองดวง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
1๔. นางพัชรินทร  หาญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  คณะทำงาน 
๑๕. นายณัฐวัฒน์  ชนะจน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   คณะทำงาน 
๑๖. นายพูนศักดิ์  พลับชิต นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  คณะทำงาน 
 

/ ๑๗. นาย................ 



- ๒ - 
 

๑๗. นายธนกฤต  เพ็ชรวิรัตน์ นักโภชนาการ    คณะทำงาน 
๑๘. นายพีรวัส  แสงทอง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ 
1๙. นางสาวดุจดาว  อ่อนคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
๒๐. นางสาววิยดา  มาวรรณ์ แพทย์แผนไทย       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 

 อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ ้น ตาม
มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโรงพยาบาลวังโป่ง 

๒. กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน 
๓. จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 
๔. กำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินของกลุ่มที่ชัดเจน 
๕. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ๖. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และ
รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขันทราบ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

      (นายเบญจวุฒิ   ครุฑเมือง) 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 
ของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ชมรม STRONG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
            - สมาชิกกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
            - หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
            - หลักฐานการริเริ่มเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
 
Link ภายนอก  http://www.thongsaenkhan.go.th/web/index.php/foruser/ita-foruser 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 

 


