
 
รายงานการประชุมคณะทำงาน ชมรม STRONG “โรงพยาบาลทองแสนขัน สุจรติ ยึดมั่นคุณธรรม” 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสุทธิธรรมวงศ์ โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน   
๒. นายเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นายแพทย์ชำนาญการ     
๓. นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล     
๔. นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ    
๕. นางสาวเลขา  ดีแท้  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ   
๖. นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    
๗. นางสาวพรพิมล  นาคะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
๘. นางขนิษฐา  ข้างโต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
๙. นางสาวกานต์สิรี  สุขเกษม ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ    
๑๐. นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ    
๑๑. นางสาวสุปรียา  บุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู    
1๒. นายมาวุฒิ  รักดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   
1๓. นางสุจิตรา  จองดวง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
1๔. นางพัชรินทร  หาญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
๑๕. นายณัฐวัฒน์  ชนะจน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม     
๑๖. นายพูนศักดิ์  พลับชิต นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ    
๑๗. นายธนกฤต  เพ็ชรวิรัตน์ นักโภชนาการ      
๑๘. นายพีรวัส  แสงทอง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1๙. นางสาวดุจดาว  อ่อนคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     
๒๐. นางสาววิยดา  มาวรรณ์ แพทย์แผนไทย 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ประธานคณะทำงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา นภาครัฐ ( Integrity  
& Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดัชนีชี ้ว ัดที ่ ๙ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต กำหนดให้หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ตามแบบสำรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB23 
หน่วยงานจะต้องมีการรวมกลุ ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG” และกลุ ่มดังกล่าว 
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ ่งขึ้น 
ประกอบด้วย  
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๑. มีการกำหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
๒. วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
๓. มีการกำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 

  ๔. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว จะต้องมี
กิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่อง 
  ๕. สะท้องความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความ
โปร่งใส 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. พิจารณาแผนงาน/กิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
ตามมาตรการการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่รัฐ ในสังกัด
โรงพยาบาลทองแสนขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้น
เพื ่อเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ ๐๒๓๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทำ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ 
ดังนี้ 

    (๑) มาตรการใช้รถราชการ 
    (๒) มาตรการเบิกเงินค่าตอบแทน 
    (๓) มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
    (๔) มาตรการจัดหาพัสดุ 

 ๒. การเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดย  
กลุ่มงานนิติการได้ดำเนนิการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ ขับเคลื่อนภารกิจองค์กรคุณธรรม 
โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลทองแสนขัน โดยจัดทำโครงการเพื่อดำเนินการ ๒ โครงการ ได้แก่ 
     ๒.๑. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคุณธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
     ๒.๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลทองแสนขัน ปี ๒๕๖๔ 

๓. การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 คำว่า Conflict of Interests มีการใช้คำในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Confects of Interest) 
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที ่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 
 ๒. ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก  
ในสังคม 
 ๓. ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสถานการณ์ที่บุคคล 
ในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ คำอ่ืนที่มี
ความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น เชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา 

ปัจจัยท่ีทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมา
จากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 
     (๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ เรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 
  ๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 
  ๒) ตำแหน่งหน้าที่ราชการสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
  ๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม่แยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำนาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ไม่ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน) 
     (๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอื้อประโยชน์
ให้ผู้เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตำแหน่งให้โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลักแต่เป็น
การตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ผลประโยชน์หรือตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 
     (๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ทำให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทำให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด  
โดยสมัครใจหรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัวเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 
     (๔) มีความจำเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ทำให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็น
ลักษณะ “ตัวกูของกู” อันเป็นค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและ
ยกหน้าตา ทางสังคมทำให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอำนาจมากขึ้น 
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     (๕) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความ
เข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มากที่สุด 
     (๖) ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่าตัวบทกฎหมายยัง
ไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอ  
ต่อการ “ป้องกัน”และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระทำหรือคิดที่จะกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เท่าท่ีควร 
 การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุด คือ “คอร์รัปชั่น” (Corruption) ส่วน “ความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”(Conflict Of Interests) ถือว่าเป็นความผิด
ระดับต้น เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การคอร์รัปชั่นอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม แต่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ต้นเหตุพื้นฐานของการคอร์รัปชั่น เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นก็จะนำไปสู่การคอร์รัปชั่นได้ 
 ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี ้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลทองแสนขัน 
ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 
 วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจน
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     ๒. เพ่ือใช้กำหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม
และชัดเจน ผ่านกลไกการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
     ๓. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ของหน่วยงาน 
     ๔. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
     ๕. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
     ๖. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
 



- ๕ - 
 

 เมื ่อพิจารณาโอกาส ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 
     ๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

    ๒. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
    ๓. การเบิกค่าตอบแทน 
    ๔. การใช้รถราชการ 
    ๕. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาล  
ทองแสนขัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล 
ทองแสนขัน จะช่วยให้โรงพยาบาลทองแสนขันทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น 
สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย คือ ความเสี่ยงจากการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลทองแสนขัน จึงกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการ
ใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
 ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
 ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
 ๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ดำเนินโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับ
ตนเองทั้งทีเ่กี่ยวกับตัวเงินและที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
 ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน 
 ๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานตาม 
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
 ๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกเดือน 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
สรุปประเด็นในการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส 

 คณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ได้พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ตามมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบ าลทองแสนขัน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส ดังนี้ 
 ๑. เสนอให้มีการกำหนดรูปแบบคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองเรียน ขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อมีหน้าที่
กลั่นกรองข้อร้องเรียนต่างๆของโรงพยาบาลทองแสนขัน โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธาน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการดังกล่าว ควรได้มาจากผู ้ท ี ่ม ีความรู ้ความเชี ่ยวชาญในแต่ละด้าน  
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการดำเนินการเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียน และการกระทำผิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐต่อหน่วยงานของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทั่วไปที่เกิดจากการให้บริการประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานของรัฐ 
 ๒. ให้พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ของหน่วยงานโรงพยาบาลทองแสนขัน  
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม รูปแบบ ควรจะให้มีหลากหลายมากกว่าการทำบุญ ฟังเทศน์ ตักบาตร จะเป็น
กิจกรรมในลักษณะออกค่ายอาสา เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ยากไร้ มอบสิ่งของบริจาคให้กับหมู่บ้านหรือ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และห้วงระยะเวลา มีความเหมาะสมหรือยัง ถี่ไปหรือไม่ อาจจะพิจารณาไว้ใน
ส่วนของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 
 ๓. ให้บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลทองแสนขัน มีการขับเคลื่อนถือปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงานโดยเคร่งครัด 
 
 
      (นายพีรวัส  แสงทอง) 
           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
      - ทราบ 
 
 
 
            (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.................... 

 


