
 

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG 

โรงพยาบาลวังโปง 

------------------------------------ 
วัตถุประสงค 

      ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารดวยความเปนเลิศดวยธรรมาภิ
บาล (Governance Excellence) แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ตัวชี้วัดท่ี 61 รอยละของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA คาเปาหมายรอยละ 92 สิ้นสุด ไตรมาสท่ี 4 นั้น 

             ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ 2565  ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment :MOIT) ตัวชี้วัดที่ 8  การปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  หนวยงานจะตองมีการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงานในนาม “ชมรม 
STRONG” และกลุมดังกลาวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานให
มีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลวังโปง ประกอบดวย 

  1.มีการกำหนดสมาชิกกลุมอยางชัดเจน 

  2.วัตถุประสงคเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส 

  3.มีการกำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุมท่ีชัดเจน 

  4.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมี
ความโปรงใสยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสดังกลาว จะตองมี
กิจกรรมการดำเนินการตาง ๆ ท่ีมีความตอเนื่อง 

  5.สะทอนความคิดริเริ่มของกลุม เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตย และพัฒนาความ
โปรงใส 
  ๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความใสย่ิงข้ึน 

ตามมาตรการการปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทำความผิดวินัยของเจาหนาที ่ร ัฐ ในสังกัด
โรงพยาบาลวังโปง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทาง
หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งนโยบายตางๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดขึ้นเพื่อเปน
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๓๒/ว 
๑๗๑  ลงวันท่ี  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มาตรการปองกันการทุจริตและการแกไขการกระทะผิดวินัยของ
เจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบดวย ๔ มาตรการ คือ 

 
 
 
 
 
 
 



 

  ๑. มาตรการใชรถราชการ 

  ๒. มาตรการเบิกเงินคาตอบแทน 

  ๓. มาตรการจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

  ๔. มาตรการจัดหาพัสด ุ

 

  2.การเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใสการขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม 
  หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน
โดยกลุมงานบริหารท่ัวไปไดดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขับเคลื่อนภารกิจองคกรคุณธรรม โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง 
โดยจัดทำโครงการเพ่ือดำเนินการ 3 โครงการ ไดแก 
  2.1 โครงการใหความรูการเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.2 โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมองคกรคุณธรรม วันสำคัญทางศาสนาโรงพยาบาล 
วังโปง ป 2565 
  2.3 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลทำความดี 
  3. การใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
 คำวา Conflict of Interests มีการใชคำในภาษาไทยไว หลายคำเชน “ผลประโยชนทับซ อน” 
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” เปนรูปแบบหนึ่งของการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทำที่ชัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Govemancee)  
  4. การวิเคราะหความเส่ียงสถานการณการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวัง
โปง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง ทราบถึงความเส่ียง
ของผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้น   สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐท่ี
เปนปญหาสำคัญและพบบอย โรงพยาบาลวังโปง 

 5. การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  จากการวิเคราะหความเสี ่ยงสถานการณการทุจริตเกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอน ของ
โรงพยาบาลวังโปง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )   และตามบร ิบทความเส ี ่ ย ง เก ี ่ ยวก ับผลประโยชน ท ับซ อนของ                
โรงพยาบาลวังโปง จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดข้ึน   
สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได 
และการแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอย คือความเสี่ยงจากการ
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือจัดจาง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัด 
 
 
 



 
 
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลวังโปง จึงกำหนดมาตรการปองกันผลประโยชน    
ทับซอนในเรื่องดังกลาว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน การรับผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตำแหนงหนาที่ที ่เกี ่ยวของ ในการจัดหาหรือ    
การใชขอมูลนำไปใชประโยชน รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหนวยงานในสังกัด 
ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจาก
วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
  ๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ
จัดจางและผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๔. หามมิใหเจาหนาที่จัดซื้อจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเกี่ยวของกับผูเสนอ
งานท้ังประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๕. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานใชอำนาจในตำแหนงหนาที ่ ดำเนินโครงการที ่ เ อ้ือ
ผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงินและท่ีไมเก่ียวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 
  ๖. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานดำรงตำแหนงท่ีทำหนาท่ีทับซอน  

๗. เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

๘. ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนให
หัวหนาหนวยงานทราบ เปนประจำทุกเดือน  

 
 
 
 
 
                                  


