
 

รายงานการประชมุ 
ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมือ่วนัที ่๑๒ มนีาคม  ๒๕๖๔ 

ณ หอ้งประชมุพทุธปญัญา  โรงพยาบาลน้า้หนาว 
_________________ 

ผูม้าประชมุ 

๑.  นายวิทูร ศรีค้า ต้าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ  
๒.  นางสาวยุพา เกิดแสง ต้าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
๓.  นางสาววริศรา มารยาท   ต้าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ   
๔.  นางสาวณัฏยา สมจิตร    ต้าแหน่ง นักกายภาพบ้าบัดปฏิบัติการ 
๕.  นางสาวปิยมาศ ผิวผ่อง   ต้าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
๖.  นายมนตรี ทรัพย์สิน ต้าแหน่ง   เภสัชกรปฏิบัติการ  
๗.  นายณัฏฐพนธ ์ คนมาก ต้าแหน่ง ข้าราชการบ้านาญ      
๘.  นางสาวรัตติกาล สีมุเทศ ต้าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  

ผูเ้ขา้รว่มประชุม (ถา้ม)ี 

 - 
เริ่มประชมุเวลา  

 ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ระเบยีบวาระที ่๑  ประธานแจง้ใหท้ราบ 

  - กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมครั้งนี้ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๙ การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ก้าหนดให้หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ตาม
แบบส้ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วน
ของ EB ๒๓ หน่วยงานจะต้องมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG “ แ ล ะ ก ลุ่ ม
ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  

ประกอบด้วย 

๑. มีการก้าหนดสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 

๒. วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 

๓. มีการก้าหนดระเบียบหรือแนวทางการด้าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 

๔. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าว จะต้อง
มีกิจกรรมการด้าเนินการต่าง ๆ  ที่มีความต่อเนื่อง 

๕. สะท้องความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความ
โปร่งใส 

 



ระเบียบวาระการประชุม / เรื่องที่เสนอให้ทราบและพิจารณา  

  ๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
ตามมาตรการการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระท้าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
แนวทางหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดขึ้น
เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 
๐๒๓๒/ว ๑๗๑  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระทะ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ 
คือ 

  ๑. มาตรการใช้รถราชการ 

  ๒. มาตรการเบิกเงินค่าตอบแทน 

  ๓. มาตรการจัดท้าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

  ๔. มาตรการจัดหาพัสดุ 
 

  ๒. การเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  

  การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
โดยกลุ่มงานนิติการได้ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการองค์กรคุณธรรม เพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๔ ขับเคลื่อนภารกิจ
องค์กรคุณธรรม โดยชมรมจริยธรรม ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยจัดท้าโครงการเพ่ือ
ด้าเนินการ ๒ โครงการ ได้แก่ 
      ๒.๑ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลน้้าหนาว 
      ๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมองค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลน้้าหนาว 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

  ๓. การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค้าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค้าในภาษาไทยไว้หลายค้าเช่น“ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
“ผลประโยชน์ขัดกัน”“ผลประโยชน์ขัดแย้ง”หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระท้าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Confects of Interest) 

  ๑ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามี
คุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้
คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 

๒ ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็
ตามท่ีให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวล
สมาชิกในสังคม 

๓ ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสถานการณ์ที่
บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต้าแหน่งหรืออ้านาจหน้าที่  ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง 
กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
ค้าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด้ารงต้าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น   เชิงนโยบาย คอร์รัปชั่น
สีเทา  



๑. ปัจจัยที่ท้าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็น

ผลมาจากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน
และมีสาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ  
เรื่องส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้  

    ๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ  
    ๒) ต้าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน้ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะ

ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม  
    ๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม่

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ้านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม ) จึงพัฒนาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง  (คือ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว   ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน)  

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต้าแหน่งให้โดยจะไม่ใช่ การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็น
หลักแต่เป็นการตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ผลประโยชน์หรือต้าแหน่งทางการเมือง 
เป็นต้น  

(๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท้าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการ
ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท้าให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท้า
ผิดโดยสมัครใจหรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัวเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว  

(๔) มีความจ้าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ท้าให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็น
ลักษณะ “ตัวกูของกู”อันเป็นค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและ
ยกหน้าตา   ทางสังคมท้าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ้านาจมากข้ึน  

(๕) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาด
ความเข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมากที่สุด   

(๖) ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่าตัวบท
กฎหมายยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม่
เพียงพอต่อการ “ป้องกัน”และ“ป้องปราม”ผู้ที่จะกระท้าหรือคิดที่จะกระท้าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเท่าที่ควร 

 
การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอร์รัปชั่น”(Corruption) ส่วน “ความขัดแย้ง

กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”(Conflict Of Interests) ถือว่าเป็นความผิดระดับ
ต้น เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การคอร์รัปชั่นอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แต่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุ
พื้นฐานของการคอร์รัปชั่น เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นก็จะน้าไปสู่การคอร์รัปชั่นได้ 

 

 



  ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น้าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาด้าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของส้านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงพยาบาลน้้า
หนาว ทราบถึงความเสีย่งของผลประโยชนท์บัซอ้นที่จะเกิดขึ้น สามารถก้าหนดมาตรการส้าคัญเร่งด่วน เชิงรุก
ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส้าคัญและพบบ่อย  

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
ตลอดจนการก้าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. เพ่ือใช้ก้าหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน ผ่านกลไกการจัดท้าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการก้ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๓. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หนว่ยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก้าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ของหน่วยงาน 
  ๔. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต้าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
  ๕. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
  ๖. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต้าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น้าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้  
  ๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
  ๒. การจัดท้าโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
  ๓. การเบกิค่าตอบแทน 
                     ๔. การใช้รถราชการ 

  ๕. การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ 
  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์การทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ของ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น้าเอา
ความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด้าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลน้้าหนาว จะช่วยให้โรงพยาบาลน้้าหนาวทราบถึงความเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น   สามารถก้าหนดมาตรการส้าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส้าคัญ
และพบบ่อย คือความเสี่ยงจากการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ



กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลน้้าหนาวจึง
ก้าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความ
ระมัดระวังไม่ให้มีกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและต้าแหน่งหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลน้าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งก้าหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากร
ภายในของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท้าการ หลังจาก
วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก้าหนด 
  ๓. ก้าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ้านาจในต้าแหน่งหน้าที่ ด้าเนินโครงการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เก่ียวกับตัวเงินและที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ 
  ๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานด้ารงต้าแหน่งที่ท้าหน้าที่ทับซ้อน  

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 

๘. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการด้าเนินการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจ้าทุกเดือน  

 วาระอื่นๆ        

  สรุปประเด็นในการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส  

  คณะท้างานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ได้พิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและพิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ตามมาตรการ
การป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระท้าความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด โรงพยาบาลน้้าหนาว 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส ดังนี้ 

๑. เสนอให้มีการก้าหนดรูปแบบคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ขึ้นมาหนึ่งชุดเพ่ือมี
หน้าที่กลั่นกรองข้อร้องเรียนต่างๆ ของโรงพยาบาลน้้าหนาวโดยให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธาน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการดังกล่าว ควรได้มาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และการกระท้าผิดของเจ้าหน้าที่รัฐต่อ
หน่วยงานของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทั่วไปที่เกิดจากการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหน่วยงานของรัฐ 

๒. ให้พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมท้าบุญตักบาตร ของโรงพยาบาลน้้าหนาว ให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม รูปแบบ ควรจะให้มีหลากหลายมากกว่าการท้าบุญ ฟังเทศน์ ตักบาตร จะเป็นกิจกรรมใน 
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กผู้ยากไร้ มอบสิ่งของบริจาคให้กับหมู่บ้านหรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ และ
ห้วงระยะเวลา มีความเหมาะสมรึยัง ถี่ไปหรือไม่ อาจจะพิจารณาไว้ในส่วนของวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และวันส้าคัญตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์  

 



๓. ให้บุคลากรในโรงพยาบาลน้้าหนาวมีการขับเคลื่อนถือปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
ดังนี้ 

   ๓.๑ รู้หน้าที ่ 
- ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบก้ากับดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดท้ารายงาน

สรุปผลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด เพ่ือเป็นการรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทุกวัน และให้แจ้ง
ในที่ประชุมทราบ   

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท้าหนังสือแจ้งเวียนผ่านผู้บังคับบัญชาแจ้งหน่วยงานใน
โรงพยาบาลน้้าหนาว เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติราชการ ตามวัน และตามระเบียบของทางราชการ รวมถึง
ความเหมาะสมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดจัดท้าหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือจัดท้าค้าสั่งก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในภาพรวมของโรงพยาบาลน้้าหนาว 
และขออนุญาตน้าขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาติดต่อราชการ 
ได้รับทราบว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรตามภารกิจของหน่วยงาน 
                            
                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                               ( นางสาวรัตติกาล สีมุเทศ) 
                                                                                ผูจ้ดรายงานการประชมุ                                                                                                                                                                    

  

                                  

 

 


