
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๑๕๗   วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดตั้งชมรมเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ตามโครงการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดที่๙ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ก าหนดให้หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส เพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญในการตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน และการพัฒนาการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใส ในการจัดตั้งกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่กลุ่มทีมีขึ้นตามโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบ
การบริหารงานในหน่วยงาน ( EB ๑๙ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น มีการก าหนดอ านาจหน้าที่หรือแนวทางการด าเนินที่ชัดเจน นั้น 
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และกลไกส าคัญ
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน จึงเห็นควรจัดตั้งกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงาน
ในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA : Evidence Based : EB ๑๙ ) ดังมีรายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณา  
    
 
 
 
        
     
 
 
        เห็นชอบ/ลงนาม 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 

ชมรมทองแสนขันสุจริต ยึดม่ันคุณธรรม 
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๑๙ ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๑. หน่วยงาน  โรงพยาบาลทองแสนขัน 
๒. สถานที่ตั้ง  งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓. ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวดุจดาว  อ่อนคง 
๔. สมาชิกกลุ่ม 

1. นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน ประธานชมรม 
๒. นายเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นายแพทย์ช านาญการ   รองประธานชมรม 
๓. นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล   สมาชิก 
๔. นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  สมาชิก 
๕. นางสาวเลขา  ดีแท ้  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ สมาชิก 
๖. นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  สมาชิก 
๗. นางสาวพรพิมล  นาคะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สมาชิก 
๘. นางขนิษฐา  ข้างโต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สมาชิก 
๙. นางสาวกานต์สิรี  สุขเกษม ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  สมาชิก 
๑๐. นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ สมาชิก 
๑๑. นางสาวสุปรียา  บุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  สมาชิก 
1๒. นายมาวุฒิ  รักด ี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สมาชิก 
1๓. นางสุจิตรา  จองดวง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สมาชิก 
1๔. นางพัชรินทร  หาญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สมาชิก 
๑๕. นายณัฐวัฒน์  ชนะจน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   สมาชิก 
๑๖. นายพูนศักดิ์  พลับชิต นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  สมาชิก 
๑๗. นายธนกฤต  เพ็ชรวิรัตน์ นักโภชนาการ    สมาชิก 
๑๘. นายพีรวัส  แสงทอง  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เลขานุการชมรม 
1๙. นางสาวดุจดาว  อ่อนคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการชมรม 
๒๐. นางสาววิยดา  มาวรรณ ์ แพทยแ์ผนไทย    ผู้ช่วยเลขานุการชมรม 
 

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่ งขึ้น  
ตามมาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

/ ๒. เพ่ือให้................ 



- ๒ - 
 

 ๒. เพ่ือให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและปราบปราม  
ตามมาตรการการป้องกันการทุจริต และการแก้ไข้การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย มาตรการส าคัญ ๔ มาตรการ คือ 

(๑) มาตรการการใช้รถราชการ 
(๒) มาตรการการเบิกเงินค่าตอบแทน 
(๓) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
(๒) มาตรการการจัดหาพัสดุ 

 ๓. น าผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โรงพยาบาลทองแสนขัน มาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม 
 

๖. ระเบียบ/แนวทางการด าเนินงาน 
๑. ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๓. ก าหนดระเบียบหรือแนวทางการด าเนินของกลุ่มที่ชัดเจน 

 ๔.เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. 
สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด ซึ่งน าไปสู่
การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขันทราบ 
 
 
 
      (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๑๖๔   วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง ขอความเห็นชอบลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ก าหนดให้หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส เพ่ือเป็นกลไก
ส าคัญในการตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน และการพัฒนาการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสโดยได้เชิญบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทองแสนขัน เข้าร่วมในการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือ
ตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน นั้น 
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อ
บุคลากร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการบริหารงาน  
ที่โปร่งใสในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
 

  จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในค าสั่งต่อไป 
    
 
 
 
        
     
 
 
        เห็นชอบ ลงนาม 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 

 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลทองแสนขัน 
ท่ี ๒๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนชมรมทองแสนขนัสุจรติ ยดึมัน่คุณธรรม โรงพยำบำลทองแสนขัน  
ตำมโครงกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 

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

  โดยที่เป็นกำรสมควร เพ่ือให้กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในหน่วยงำน ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ สอดคล้องตำมกรอบกำรประเมินกำร  
ใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๑๙) ประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ และมำตรำ ๖๐ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรำยนำมและต ำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะท ำงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่
โปร่งใสในหน่วยงำน ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT : EB ๑๙) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ดังมีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

1. นำยเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขัน หัวหน้ำคณะท ำงำน 
๒. นำยเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นำยแพทย์ช ำนำญกำร   รองหัวหน้ำฯ 
๓. นำงสำวสุมิตรำ  จันทร์แยง หัวหน้ำกลุ่มกำรพยำบำล   คณะท ำงำน 
๔. นำงกำนต์ธิดำ  เชื้อภักดี หัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมฯ  คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวเลขำ  ดีแท้  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิฯ คณะท ำงำน 
๖. นำงสำววิภำพร  วงษ์ยอด หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์  คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวพรพิมล  นำคะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๘. นำงขนิษฐำ  ข้ำงโต  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวกำนต์สิรี  สุขเกษม ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
๑๐. นำงสำวศิวพร  ชุ่มเย็น รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพฯ คณะท ำงำน 
๑๑. นำงสำวสุปรียำ  บุญจันทร์ หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู  คณะท ำงำน 
1๒. นำยมำวุฒิ  รักดี  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน คณะท ำงำน 
1๓. นำงสุจิตรำ  จองดวง  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
1๔. นำงพัชรินทร  หำญประเสริฐ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๑๕. นำยณัฐวัฒน์  ชนะจน เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม   คณะท ำงำน 
๑๖. นำยพูนศักดิ์  พลับชิต นักเทคนิคกำรแพทย์ปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
 

/ ๑๗. นำย................ 



- ๒ - 
 

๑๗. นำยธนกฤต  เพ็ชรวิรัตน์ นักโภชนำกำร    คณะท ำงำน 
๑๘. นำยพีรวัส  แสงทอง  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
1๙. นำงสำวดุจดำว  อ่อนคง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 
๒๐. นำงสำววิยดำ  มำวรรณ์ แพทย์แผนไทย       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 

 

 อ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๑. พิจำรณำกิจกรรมในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น ตำม
มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 และโรงพยำบำลวังโป่ง 

๒. ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในหน่วยงำน 
๓. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
๔. ก ำหนดระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินของกลุ่มที่ชัดเจน 
๕. เสนอแนะให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรตรวจสอบตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  ๖. สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด ซึ่งน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขันทรำบ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

      (นำยเบญจวุฒิ   ครุฑเมือง) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๑๖๒   วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดที่๙ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ก าหนดให้หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๑๙ 
หน่วยงานจะต้องมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดง
ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น และเสนอขออนุญาต  
น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่พร้อม Print Screen จากเว็บไซต์
หน่วยงานเพือ่เป็นหลักฐาน นั้น 
 

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้เสนอหลักฐานการรวมกลุ่ม 
ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการ เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

  จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณา  
    
 
 
 
        
     
 
 
             อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๑๗๐   วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท ำงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในหน่วยงำน  
 

เรียน คณะท างานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตำมที่ โรงพยำบำลทองแสนขัน ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งท่ำนเป็นคณะท ำงำนเพ่ือกำรบริหำรงำน 
ที่โปร่งใสในหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตำมค ำสั่งโรงพยำบำลทองแสนขัน ที่ ๒๑/๒๕๖3 
ลงวันที่ 5 มีนำคม ๒๕๖3 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในหน่วยงำน ตำมโครงกำร
ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
และถ่วงดุลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น มีกำร
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่หรือแนวทำงกำรด ำเนินที่ชัดเจน นั้น 
 

  ในกำรนี้ โรงพยำบำลทองแสนขัน พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำร
จัดตั้งกลุ่มเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินของกลุ่มที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 
จึงขอเชิญคณะท ำงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสในหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖3 เข้ำร่วม
ประชุมชี้แจง ในวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖3 เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำคำรสุทธิธรรมวงศ์ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ    
 
 
     (นำยเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขัน 



ระเบียบวาระการประชุมคณะท างานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมอาคารสุทธิธรรมวงศ์ โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      - วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคณะท างานเพ่ือเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 

ในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

วาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี........../............ เมื่อวันที่ ................................ 
 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 

๓.๑ ...........................................................-...................................................................... 
๓.๒ ...........................................................-...................................................................... 
 

วาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑. การปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส 
๔.๒. การเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
๔.๓. การให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๕. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
วาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑. .................................................................. 
๕.๒. .................................................................. 
๕.๓. ............................................................... ... 

 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

๖.๑. ................................................................... 
๖.๒. ................................................................... 
๖.๓. ................................................................... 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๑๘๗   วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง รายงานการประชุมคณะท างานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามที่ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้จัดประชุมคณะท างานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
ในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน และการพัฒนาการด าเนินงาน
ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น มีการก าหนดอ านาจหน้าที่หรือแนวทางการด าเนินที่ชัดเจน โดยก าหนดวาระ 
ในเรื่องที่เป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน นั้น 
 

  ในการนี้ โรงพยาบาลทองแสนขัน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงาน 
การประชุมคณะท างานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
 
 
      (นายพีรวัส  แสงทอง) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

         ทราบ 
 
 
       (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



 
 

รายงานการประชุมคณะท างานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมอาคารสุทธิธรรมวงศ์ โรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน   
๒. นายเฉลิมพล  พงษ์พิชิต นายแพทย์ช านาญการ     
๓. นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล     
๔. นางกานต์ธิดา  เชื้อภักดี หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ    
๕. นางสาวเลขา  ดีแท้  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ   
๖. นางสาววิภาพร  วงษ์ยอด หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    
๗. นางสาวพรพิมล  นาคะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
๘. นางขนิษฐา  ข้างโต  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
๙. นางสาวกานต์สิรี  สุขเกษม ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ    
๑๐. นางสาวศิวพร  ชุ่มเย็น รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ   
๑๑. นางสาวสุปรียา  บุญจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู    
1๒. นางสุจิตรา  จองดวง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
๑๓. นายพูนศักดิ์  พลับชิต นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ    
๑๔. นายธนกฤต  เพ็ชรวิรัตน์ นักโภชนาการ      
๑๕. นายพีรวัส  แสงทอง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   
1๖. นางสาวดุจดาว  อ่อนคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1๒. นายมาวุฒิ  รักดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ติดราชการ  
๑๕. นายณัฐวัฒน์  ชนะจน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   ติดราชการ 
1๔. นางพัชรินทร  หาญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ  
๒๐. นางสาววิยดา  มาวรรณ์ แพทย์แผนไทย    ติดราชการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 

๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 

/ ระเบียบ............. 
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เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 - กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมครั้งนี้ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ดัชนีชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ก าหนดให้หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการ
บริหารงานที่โปร่งใสตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment) ในส่วนของ EB ๑๙ หน่วยงานจะต้องมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

๑. มีการก าหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
๒. วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
๓. มีการก าหนดระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
๔. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความ

โปร่งใสยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว จะต้องมี
กิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่อง 

๕. สะท้องความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส 
 

ระเบียบวาระการประชุม/เรื่องท่ีเสนอให้ทราบและพิจารณา 
๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ตาม

มาตรการการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาล
ทองแสนขัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทาง 
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดขึ้น  
เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ ๐๒๓๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทะ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
๔ มาตรการ คือ 

๑. มาตรการใช้รถราชการ 
๒. มาตรการเบิกเงินค่าตอบแทน 
๓. มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. มาตรการจัดหาพัสดุ 

๒. การเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
 โรงพยาบาลทองแสนขัน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงาน โดยกลุ่มบริหารทั่วไป โดยชมรมจริยธรรม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม 
โรงพยาบาลทองแสนขัน ปี ๒๕๖๓ ขับเคลื่อนภารกิจองค์กรคุณธรรม โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาล 
ทองแสนขัน ตามแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลทองแสนขัน จ านวน ๖ แผนงาน/กิจกรรม 
 

/ ๓. การให้................. 
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๓. การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค าเช่น“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน”“ผลประโยชน์ขัดแย้ง”หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจึง หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ  
ที่ไม่ใช้ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 
 ๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 
 ๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 
 ๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ
ท างานส่วนตัว เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้า
ไว้ก่อน เป็นต้น 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชีแต่
รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปทางานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Confects of Interest) 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรา  
มีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 
 
 

/ ๒. ผลประโยชน.์................... 
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๒. ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก  
ในสังคม 

๓. ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสถานการณ์ที่บุคคล 
ในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ค าอ่ืนที่มี
ความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น เชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา 

๑. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผล 

มาจากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน
และมีสาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ เรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 

    ๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 
    ๒) ต าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
    ๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม่แยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน) 

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอ้ือประโยชน์  
ให้ผู้เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต าแหน่งให้โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลักแต่เป็น
การตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ผลประโยชน์หรือต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

(๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้จ่าย  
ในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท าให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดย
สมัครใจหรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัวเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 
 
 

/ (๔) มีความ............... 
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(๔) มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท าให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะ 
“ตัวกูของกู”อันเป็นค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและยกหน้าตา 
ทางสังคมท าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ านาจมากข้ึน 

(๕) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความเข้าใจ
และระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
มากที่สุด 

(๖) ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่าตัวบทกฎหมาย  
ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอ
ต่อการ “ป้องกัน”และ“ป้องปราม”ผู้ที่จะกระท าหรือคิดที่จะกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เท่าท่ีควร 
 การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอร์รัปชั่น”(Corruption) ส่วน “ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”(Conflict Of Interests) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น  
เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การคอร์รัปชั่นอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แต่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุ
พ้ืนฐานของการคอร์รัปชั่น เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นก็จะน าไปสู่การคอร์รัปชั่นได้ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  

มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาล 
ทองแสนขันทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน 
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการ

ก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. เพ่ือใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมและ

ชัดเจน ผ่านกลไกการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
/ ๓. เพ่ือวิเคราะห์.................. 
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๓. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ของหน่วยงาน 

๔. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 

๕. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 

๖. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
๒. การจัดท าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
๓. การเบิกค่าตอบแทน 
๔. การใช้รถราชการ 
๕. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาล  

ทองแสนขัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล 
ทองแสนขัน จะช่วยให้โรงพยาบาลทองแสนขันทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น 
สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย คือความเสี่ยงจากการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลทองแสนขันจึงก าหนดมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการ 
 

/ แสวงหา............... 
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แสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหา
หรือการใช้ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหน่วยงานใน
สังกัด ดังนี้ 

๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจากวันที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 

๓. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานทั้ง
ประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ด าเนินโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับ
ตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไม่เก่ียวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 

๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามแนว

ทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 
 

ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
สรุปประเด็นในการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส 
คณะท างานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ได้พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ

พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ตามมาตรการการ
ป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระท าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในโรงพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส ดังนี้ 
 
 
 
 

/ ๑. เสนอ.............. 



- ๘ - 
 

๑. เสนอให้มีการก าหนดรูปแบบคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองเรียน ขึ้นมาหนึ่งชุดเพ่ือมีหน้าที่
กลั่นกรองข้อร้องเรียนต่างๆของโรงพยาบาลทองแสนขัน โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธาน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการดังกล่าว ควรได้มาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการกระท าผิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐต่อหน่วยงานของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทั่วไปที่เกิดจากการให้บริการประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานของรัฐ 

๒. ให้พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ของหน่วยงานโรงพยาบาลทองแสนขัน  
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม รูปแบบ ควรจะให้มีหลากหลายมากกว่าการท าบุญ ฟังเทศน์ ตักบาตร จะเป็น
กิจกรรมในลักษณะออกค่ายอาสา เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ยากไร้ มอบสิ่งของบริจาคให้กับหมู่บ้านหรือ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และห้วงระยะเวลา มีความเหมาะสมรึยัง ถี่ไปหรือไม่ อาจจะพิจารณาไว้ใน
ส่วนของวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันส าคัญตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 

๓. ให้บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาลทองแสนขัน มีการขับเคลื่อนถือปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน ดังนี้ 

รู้หน้าที่ 
     - ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดท ารายงานสรุปผลการมาปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสังกัด เพ่ือเป็นการรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทุกเดือน และให้แจ้งในที่ประชุมของ
โรงพยาบาลทองแสนขัน ทุกเดือน (๑๐๐%) 

    - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าหนังสือแจ้งเวียนผ่านผู้บังคับบัญชาแจ้งหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลทองแสนขัน เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ตามวัน และตามระเบียบของทางราชการ 
รวมถึงความเหมาะสมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ เพ่ือจัดท าค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในภาพรวมของโรงพยาบาลทองแสนขัน และขอ
อนุญาตน าขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการ ได้รับ
ทราบว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
            ดุจดาว  อ่อนคง 
      (นางสาวดุจดาว  อ่อนคง) 
       ผู้จดรายงานการประชุม 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 
ของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ ข้อมูลดังนี้ 
            - ค าสั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน 
            - สมาชิกกลุ่มเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน   
            - หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
            - หลักฐานการริเริ่มเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม 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) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

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

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

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



 




