
                  รายงานการประชุม คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส 
วันที่  ๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอแก่งกระจาน 
--------------------------------------------------------------------------------  

ผู้มาประชุม  
๑. นายไพทูร       ศิลปศร          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ประธานกรรมการ 

            ๒. นายสมบัติ      ทองเจิม          ผอ.รพ.สต. บ้านท่าเรือ                   รองประธานกรรมการ 
            ๓. นายสุรพล       นวลพลอย       ผอ.รพ.สต. บ้านมะขามโพรง            กรรมการ 
            ๔. นายประเสริฐ   หว่างจิตร์         ผอ.รพ.สต. บ้านแม่คะเมย               กรรมการ 
            ๕. นายพัฒนพงค์  นกเอ้ียงทอง      ผอ. สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ            กรรมการ 
            ๖. นางสาวสราล ี  ทองมา            ผอ.รพ.สต. บ้านหนองปืนแตก           กรรมการ 
            ๗. นางกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม         ผอ.รพ.สต. บ้านเขากลิ้ง                  กรรมการ 
            ๘. นางสุพิศ         ชุ่มจิตต์           ผอ.รพ.สต. บ้านซ่อง                       กรรมการ 
            ๙. นายณัฐพัชร์      รุ่งเจริญ          ผอ.รพ.สต. สองพ่ีน้อง                     กรรมการ 
           ๑๐.นายบุญธรรม    กลิ่นสน          ผอ.รพ.สต. ห้วยแม่เพรียง                 กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๑.นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง      เจ้าพนักงานธุรการและบัญชี              ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
           ๑. นายทัชชกร      รุ่งเจริญ          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       สมาชิกกลุ่มฯ 
           ๒. นางสาวสุภาวดี วาระดี            นักวิชาการสาธารณสุข                    สมาชิกกลุ่มฯ 
           ๓. นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน ์เจ้าพนักงานธุรการ                        สมาชิกกลุ่มฯ 
           ๔. นายสมรรถพล  จันทร์แสง         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     สมาชิกกลุ่มฯ 
           ๕. นางสาวกนกอร พราหมณ์ชื่น      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ             สมาชิกกลุ่มฯ 
           ๖. นางสาวสุพรรณี พรายสี            เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สมาชิกกลุ่มฯ 
           ๗. นางสาวศิริพรรณ สดใส             ผู้ชว่ยเหลือคนไข้(พกส.)                   สมาชิกกลุ่มฯ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
           ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (นายไพทูร    ศิลปศร ประธานคณะกรรมการ)  
    เรื่องที ่๑. แจ้งเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข KPI ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ร้อยละ ๙๐ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประยุกต์กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ส านักงาน ป.ช.ช. มาปรับใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้ 
    ๑.) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
    ๒.) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
    ๓.) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 



    ๔.) ดัชนวีัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
    ๕.) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
  แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) จ านวน ๒๖ ข้อ ซึ่งใน EB ๑๙ ให้หนว่ยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่แสดง
ถึงการปรับปรุงการบริหารงานที่โปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใสใน
หน่วยงาน  สสอ.แก่งกระจานได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่
โปร่งใสและจัดส่งส าเนาให้ทุก รพ.สต.แล้ว ขอให้ทุกท่านถือปฏิบัติตามค าสั่งฯและบริหารงานอย่างโปร่งใส   
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุม ครั้งที่ ๑ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
   -ไม่มี- 
  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือการพิจารณา 
    เรื่องท่ี ๑. นายไพทูร แจ้ง สสอ. ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เสนอ สสจ. ไปแล้ว ซึ่งจะมีเงินงบประมาณสนับสนุน ในการจัดโครงการ ๔,๐๐๐ บาท  กิจกรรม จะเป็นการ
ประชุม/อบรม ความรู้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA  ๒๖ ข้อ  เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์
ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็น ผอ.รพ.สต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน 
และบุคลากรในสังกัดสสอ.และรพ.สต.ของแก่งกระจาน รวมกับผู้รับผิดชอบงานของรพ.แก่งกระจาน รวม ๔๐ คน 
ส่วน สถานที่ วันที ่เวลา ที่จัดประชุมตามโครงการ จะประสานทางวิทยากรและท าเรื่องยืมเงินจากสสจ.พบ.ก่อน 
จึงจะแจ้งอีกครั้ง ไม่ทราบว่ามีผู้ใด จะเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะประเด็นไหนหรือไม่  
นาย สมบัติ ทองเจิม  เสนอให้ วิทยากร เพ่ิมเติม เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.และการท าชุดอนุมัติที่
ถูกต้อง ไม่เสี่ยงต่อการทุจริต  
นายไพทูร  ทราบจะเสนอวิทยากรเพ่ิมเติมหัวข้อเรื่องให้  มีใครเพ่ิมเติมไหมเอ่ย ถ้าไม่มีถือว่าตามนี้นะครับ 
   มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบโครงการฯ 
   เรื่องท่ี ๒  พิจารณา แผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ของ กลุ่มฯ 
 นายไพทูร  ตามแผนปฏิบัติงานฯปีงบประมาณนี้ หลักๆ ก็จะมีการประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต 
      จัดประชุม/อบรม ตามโครงการ ITA  และขอความร่วมมือให้ รพ.สต.จัดท าสติกเกอร์ต่อต้านการทุจริตติดไว้ที่
สถานบริการ ขอให้ท่านผอ.รพ.สต.ทุกแห่งปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่คณะกรรมการฯได้ร่วมกันจัดท าข้ึน 
เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเอกสารแผนได้ส าเนาส่งให้ทุกแห่ง
แล้ว    และขอแจ้งแผนการประเมินตรวจสอบภายในของเครือข่ายแก่งกระจาน ดังนี้ 
   เริ่มวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒     เช้า  รพ.สต.มะขามโพรง    บ่าย รพ.สต. เขากลิ้ง 
               ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒     เช้า  รพ.สต.สองพ่ีน้อง       บ่าย รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
               ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒     เช้า   สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 
               ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒     เช้า   รพ.สต. หนองปืนแตก   บ่าย ห้วยแม่เพรียง 
             ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒     เช้า  รพ.สต. บ้านซ่อง       บ่าย  รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
          ได้ส าเนาเอกสารส่งให้แล้วเช่นกัน ก็ขอให้ไปดาวโหลดเกณฑ์การประเมินและเก็บหลักฐานให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง พร้อมทั้งดูข้อเสนอแนะน าของปีงบฯที่แล้ว ให้ปรับปรุงแก้ไข้ตามข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงด้วยครับ 
   มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบแผนปฏิบัติงานฯ 



     เรื่องท่ี ๓  ขอให้คณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กลับไปคิดและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การใช้รถ
ราชการ และการปฏิบัติงานอื่นที่อาจมีผลต่อการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ล่วงหน้า จะนัดประชุมพิจารณาร่วม
จัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันครั้งต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
   นัดประชุม ครั้งต่อไป วันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒  
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
                                                             
                                                               นางสาวศุภณัฏฐ์     โสภณจิรโรจน ์
                                                                ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์ 
             ๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
                                                               นายบุญธรรม    กลิ่นสน 
                                                               ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

    ๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
                                                                 นายไพทูร    ศิลปศร 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   ๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส 
วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมโนงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อกลุ่มงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑…………………………………………………………….. 
หัวขอ้ ๑.รายงานการประชุมกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
       ๒. รูปภาพประกอบกิจกรรม   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานบันทึกการประชุมกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการยริหารงานที่โปร่งใส พร้อมรูปภาพประกอบ ประเด็น
ส าคัญของการประชุม จัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 

 
 

                                 (นายไพทรู          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี.๑๘.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑........ 

 

ผู้อนุมัตริับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
   วันท่ี....๑๘...เดือน.ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑........... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณฏัฐ์         โสภณจริโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี.๑๘..เดือน.ธันวาคม .พ.ศ. ๒๕๖๑. 
 

 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/๑๐๐๐      วันที่  ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
เรื่อง    ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ครั้งที่ ๑ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

                ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น (EB ๑๙)  นั้น ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแก่งกระจาน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส  และคณะ
กรรมการฯได้มีการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ขึ้น และกลุ่มฯได้มีการประชุมจัดท า
แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางให้
สมาชิกกลุ่มฯและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ 
                   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลสองพ่ีน้อง ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส 
วันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพต าบลหนองปืนแตก อ าเภอแก่งกระจาน 
--------------------------------------------------------------------------------  

ผู้มาประชุม  
๑. นายไพทูร       ศิลปศร          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     ประธานกรรมการ 

            ๒. นายสมบัติ      ทองเจิม          ผอ.รพ.สต. บ้านท่าเรือ                   รองประธานกรรมการ 
            ๓. นายประเสริฐ   หว่างจิตร์         ผอ.รพ.สต. บ้านแม่คะเมย               กรรมการ 
            ๔. นายพัฒนพงศ์  นกเอ้ียงทอง      ผอ. สอ.น. เฉลิมพระเกียรติฯ            กรรมการ 
            ๕. นางสาวสราล ี  ทองมา            ผอ.รพ.สต. บ้านหนองปืนแตก           กรรมการ 
            ๖. นางกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม         ผอ.รพ.สต. บ้านเขากลิ้ง                  กรรมการ 
            ๗. นางสุพิศ         ชุ่มจิตต์           ผอ.รพ.สต. บ้านซ่อง                       กรรมการ 
            ๘. นายณัฐพัชร์      รุ่งเจริญ          ผอ.รพ.สต. สองพ่ีน้อง                     กรรมการ 
            ๙.นายบุญธรรม    กลิ่นสน          ผอ.รพ.สต. หว้ยแม่เพรียง                 กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ไม่มาประชุม 
            ๑. นายสุรพล       นวลพลอย        
           ๒. นางสาวธัญญาภรณ์ จีนป่อง      
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
           ๑. นางสาวสุภาวดี วาระดี            นักวิชาการสาธารณสุข                     
           ๒. นางสาวศุภณัฏฐ  โสภณจิรโรจน ์เจ้าพนักงานธุรการ                         
 เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
           ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (นายไพทูร    ศิลปศร ประธานคณะกรรมการ)  
    แจ้งเรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดที่ ๔๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ของสสอ.แก่งกระจาน ไม่มีคะแนน เกิดความผิดพลาดบางประการในการท าแบบฟอร์มเผยแพร่
ข้อมูลผ่านมาธารณะ เนื่องจากหน่วยงานเราไม่มีผู้เข้ารับการอบรม และไม่มีเว็ปไซต์เผยแพร่ ซึ่งเป็นการบังคับให้
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ จึงขออนุญาต ผอ.รพ.แก่งกระจาน ในการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ รวมถึงของรพ.สต.ด้วยใน
ส่วนที่ต้องเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็จะน าเผยแพร่เช่นกัน 
ทุกรพ.สต.สามารถเข้าไปตรวจสอบและศึกษาดูได้ครับ  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณา
ตรวจสอบวาระการประชุม ว่ามีแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอรับรองรายงานการประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
 



  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
   -ไม่มี- 
  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือการพิจารณา  นายไพทูร ศิลปศร ประธานที่ประชุม แจ้งพิจารณาดังนี้  
   เรื่องที ่๑. แจ้งเรื่อง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก เพ่ือป้องกัน
การทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม ๔ มาตรการ 
คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ  (๒) มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  (๓) มาตรการการจัดท าโครงการ การ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ทั้งนี ้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้ท าหนังสือสั่งการลงมา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดย 
ผู้บริหารขอให้หน่วยงานทุกระดับในสังกัดด าเนินการขับเคลื่อนตามประกาศมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก ๔ เรื่อง
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมจัดท าแนวทาง/Flow Chart ควบคุมก ากับ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทุก ๖ เดือน เอกสารได้ส าเนาส่งให้แล้ว ขอฝากประเด็นเรื่องของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
ขอให้อยู่เวรรักษาพยาบาลจริงและเบิกจ่ายตามอยู่จริง โดยเฉพาะ รพ.สต.ที่ตั้งอยู่ติดถนน เป็นที่สังเกตได้ง่าย มี
ความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขอให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ให้ท าบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.ข้อ ๑๖ 
ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อน ด าเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ ทุกครั้ง 
 ขอให้ทุกรพ.สต.ได้ด าเนินการตามาตรการ และรายงานให้ สสอ.ทราบต่อไป 
  มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบปฏิบัติ 

เรื่องท่ี ๒.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด แนวทางด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO  (The Committee  of  sponsoring  Organizations  of  the  tread  Way  
Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ขอให้
คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางนี้    

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงครั้งนี้  
๑.เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒.เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๓.เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้    
๔.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน  



 ประเด็นความเสี่ยงต่อการต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ก็จะมีประเด็นที่สอดคล้องกับมาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔ 
เรื่อง ดังนี้  
๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ เจ้าหน้าที่รพ.สต. 

-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามสิทธิและต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฉ. ๕ เบิกเงินเกินจริง 
-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามการอยู่ปฏิบัติงานจริง และมีการแลกเปลี่ยนเวรไม่มีเอกสารก ากับ 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง  ให้เบิกค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบฯ เบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติงานจริง ก าชับ ผู้ตรวจเวรตรวจจริง พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
๒. การละทิ้งหรือเบียดบังเวลาราชการ 
- เจ้าหน้าทีบ่างคน มาปฏิบัติราชการสายกลับเร็ว หรือขาดราชการ โดยไม่มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือแจ้ง

ลา 
- เจ้าหน้าที่บางคน ใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจอ่ืน 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการอยู่ในระเบียบวินัยฯ  
๓. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 
- มีการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายในการจัดโครงการต่างๆไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
- การจัดท าหลักการยืมเงินส่งคืนเงินยืม ไม่ถูกต้อง 
- จัดประชุม/อบรมไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ/และกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามโครงการฯ 
- มีการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการที่เกินจริงและบางรายเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามการขอเบิกจ่าย 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง สร้างแนวทาง/ขั้นตอนในการเบิกจ่ายตาม
โครงการฝึกอบรม/ประชุม ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งอ าเภอ  
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่ายานพาหนะเป็นไปตามระเบียบฯ 

๔. การใช้รถราชการ ในกิจธุระส่วนตัว 
-ยังมีการใช้รถราชการไปใช้ส่วนตัวบางครั้ง 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ไมน่ ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว  
ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต  

๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   
- มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ยังมีการเอ้ือประโยชน์ต่อญาติแลพวกพ้อง 
- มีการจัดซื้อวัสดุไม่เป็นไปตามรายการและขอบเขตคุณลักษณะที่ก าหนด 
- มีการรับสินบนและของรางวัล 

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปรับปรุงความเสี่ยง ให้บุคลากรได้ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน และไม่เรียกรับเปอร์เซ็นต์หรือสินบน 

  มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ทุกรพ.สต.วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดประเด็นความเสี่ยงแต่
ละประเด็น  และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงนั้นและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นคู่มือถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 



        เรื่องท่ี ๓ สสอ.แก่งกระจานได้จัดท าคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ในเว็ปไซต์ รพ.แก่งกระจาน 
สามารถเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ 
     มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
      เรื่องท่ี ๔ แจ้งการจัดประชุม/อบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สถานที่ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โดยร่วมกับ สสอ.หนองหญ้าปล้อง     
ขอเซิญ บุคลากรเข้าร่วม โดยพร้อมเพรียงกัน 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
      การนดัประชุมครั้งต่อไป  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
       คณะกรรมการฯ ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสงสัย เพิ่มเติมหรือไม 
       ถ้าไม่มีขออนุญาต ปิดประชุม 
           มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
                                                             
                                                               นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน ์
                                                                ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์ 

      ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
                                                            

    นายบุญธรรม    กลิ่นสน 
                                                               ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

       ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                 นายไพทูร    ศิลปศร 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมแถลงประกาศมาตรการส าคัญของส านักงานปลักระทรวงสาธารณสุข ๔ เรื่อง 
 และ วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองปืนแตก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 
 

ประกาศเจตารมณ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่คะเมย 

 
 

 
 



กิจกรรมประเมินตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จ านวน ๙ รพ.สต. 

 

  
 

 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ส านักงานสธารณสุขอ าเภอหนองหญ้าปล้องร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 

 

 
 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อกลุ่มงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ ๑.รายงานการประชุมกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       ๒. รูปภาพประกอบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มฯ  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานบันทึกการประชุมกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส พร้อมรูปภาพประกอบ ประเด็น
ส าคัญ การก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการที่ส าคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง และ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

          (นายไพทูร          ศลิปศร) 
     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วันที่.๒๒...เดือน พฤษภาคม..พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 

                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

       (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
วันที่...๒๒..เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ. ๒๕๖๒..... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่.๒๒.เดือน.พฤษภาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒. 
 

 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/ว ๑๐๐๒      วันที่  ๒๐  มีนาคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ครั้งที่ ๒ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

                ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น (EB ๑๙)  นั้น คณะกรรมการฯกลุ่ม
ส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ขึ้น ได้มีการประชุมกลุ่มฯครั้งที่ ๒ ในประเด็นการใช้มาตรการ
ส าคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมก าหนดแนวทางการปฏิบัติและ
รายงานผลการด าเนนิงาน และประชุมกลุ่มฯร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นแนวทางป้องการทุจริต 
                   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปืนแตก ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและเผยแพร่ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

(นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 


