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ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจงใหทราบ 

  - กลาวถึงวัตถุประสงคในการเชิญประชุมครั้งนี้ 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เปนตัวชี้วัด
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารดวยความเปนเลิศดวยธรรมาภิ
บาล  (Governance Excellence) แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 



Assessment : ITA)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดัชนีชี ้ว ัดที ่ 53 รอยละของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA คาเปาหมายรอยละ 92 สิ้นสุด ณ ไตรมาสท่ี 
4 และตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ((Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูล
หนวยงานจะตองมีการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงานในนาม “ชมรม STRONG”และกลุ มดังกลาวมี
กิจกรรมที ่แสดงถึงความพยายามที ่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ ่ง ข้ึน 

ประกอบดวย 

๑. มีการกำหนดสมาชิกกลุมอยางชัดเจน 

๒. วัตถุประสงคเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส 

๓. มีการกำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุมท่ีชัดเจน 

๔. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมี
ความโปรงใสยิ่งข้ึน  ท้ังนี้  การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใสดังกลาว จะตอง
มีกิจกรรมการดำเนินการตาง ๆ  ท่ีมีความตอเนื่อง 

๕. สะทอนความคิดริเริ่มของกลุม เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตย และพัฒนาความ
โปรงใส 

ระเบียบวาระการประชุม / เรื่องท่ีเสนอใหทราบและพิจารณา 

  ๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสย่ิงข้ึน 
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 ุ

 

  ๒. การเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส  
  การขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม 
  หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
โดยกลุมงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลวังโปงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองคกรคุณธรรม เพชรบูรณ ป 
๒๕๖5 ขับเคลื่อนภารกิจองคกรคุณธรรม โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง  โดยจัดทำโครงการเพ่ือ
ดำเนินการ ๒ โครงการ ไดแก 
      ๒.๑ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ 
      ๒.๒ โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมองคกรคุณธรรม โรงพยาบาลวังโปง ป ๒๕๖5 

  ๓. การใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

คำวา Conflict of Interests มีการใชคำในภาษาไทยไวหลายคำเชน“ผลประโยชนทับ
ซอน”  “ผลประโยชนขัดกัน”“ผลประโยชนขัดแยง”หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” เปนรูปแบบหนึ่งของ



การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทำที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (Confects of Interest) 

  ๑ ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับ โดยเห็นวามี
คุณคาที่จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจให
คนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย 

๒ ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ ่งใดก็
ตามที่ใหประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวล
สมาชิกในสังคม 

๓ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เปนสถานการณท่ี
บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตำแหนงหรืออำนาจหนาที่  ในการแสวงประโยชนแกตนเอง 
กลุมหรือพวกพอง ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ 
คำอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมีผลประโยชนทับซอน 
ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดำรงตำแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่น   เชิงนโยบาย คอรรัปชั่น
สีเทา  

๑. ปจจัยท่ีทำใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปน

ผลมาจากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ีในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจน
และมีสาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี ้

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับ  
เรื่องสวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้  

    ๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งท่ีนารังเกียจ  
    ๒) ตำแหนงหนาที่ราชการสามารถนำมาซึ่งผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะ

ระหวางประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม  
    ๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไม

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวของผู มีอำนาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ไมทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือ
แยกแยะผลประโยชนสวนตัว   ออกจากผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน)  

(๒) มีฐานคิดในเรื ่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชน การเอ้ือ
ประโยชนใหผูเคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตำแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปน
หลักแตเปนการตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอื่น เชน การใหผลประโยชนหรือตำแหนงทางการเมือง 
เปนตน  

(๓) มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุราย ทำใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการ
ใชจายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทำใหมีพฤติกรรมที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับการกระทำ
ผิดโดยสมัครใจหรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตวั  

(๔) มีความจำเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยม การมีผลประโยชน
ทับซอน ทำใหตนเองตองเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน สาเหตุสวนหนึ่งนั้นคือปจจัยทางสังคม ซ่ึงเปน 

 



ลักษณะ “ตัวกูของกู”อันเปนคานิยมของสังคมที่เนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได การรักษาหนาตาและ
ยกหนาตา   ทางสังคมทำใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอำนาจมากข้ึน  

(๕) โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซึ่งฝายตรวจสอบ ยังขาด
ความเขาใจและระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่เปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับ
ซอนมากท่ีสุด   

(๖) ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมาย ดังจะเห็นไดวาตัวบท
กฎหมายยังไมตอบสนองตอสภาพปญหาและทันตอสภาวการณปจจุบัน กลาวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม
เพียงพอตอการ “ปองกัน”และ“ปองปราม”ผูที่จะกระทำหรือคิดที่จะกระทำที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับ
ซอนเทาท่ีควร 

การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอรรัปชั่น”(Corruption) สวน “ความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม”(Conflict Of Interests) ถือวาเปน
ความผิดระดับตน เม่ือพิจารณาใหดีจะเห็นวา การคอรรัปช่ันอาจไมใชความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม แตความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมเปนตนเหตุพื ้นฐานของการคอรรัปชั ่น เพราะเมื ่อมีพฤติกรรมของความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเกิดข้ึนก็จะนำไปสูการคอรรัปช่ันได 

  ๔. การวิเคราะหความเส่ียงสถานการณการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาล
วังโปง   ทราบถึงความเส่ียงของผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน   สามารถกำหนด 
มาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการ
แกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอย  

วัตถุประสงค 
  ๑. เพื ่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 
ตลอดจนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๒. เพื่อใชกำหนดเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานที่เปน
รูปธรรมและชัดเจน ผานกลไกการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและการกำกับติดตามอยาง
ตอเนื่อง 
  ๓. เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน เพ่ือพัฒนาไปสูการกำหนดมาตรการปองกันผลประโยชนของหนวยงาน 
  ๔. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ ไมใหเกิดการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
  ๕. เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 
  ๖. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ร ัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนในตำแหนงหนาที ่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั ่นในคุณธรรม 
จริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

เม่ือพิจารณาโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตปจจัยเสี่ยงแลวใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ



ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา ท่ีพบวามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน
ทับซอน ดังนี้  
  ๑. การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ 
  ๒. การจัดทำโครงการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
  ๓. การเบิกคาตอบแทน 
                     ๔. การใชรถราชการ 

  ๕. การจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  จากการวิเคราะหความเสี ่ยงสถานการณการทุจริตเกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอน ของ
โรงพยาบาลวังโปง การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission )  และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวัง
โปง  จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง   ทราบถึงความเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน   สามารถกำหนด
มาตรการสำคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไข
ปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอย คือความเสี่ยงจากการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  โรงพยาบาลวังโปง จึงกำหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในเรื ่อง
ดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับ
ผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตำแหนงหนาที่ที่เกี่ยวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูลนำไปใช
ประโยชน รวมท้ังกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจาก
วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางได โดยมีองคประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
  ๓. กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ
จัดจางและผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๔. หามมิใหเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเก่ียวของกับผูเสนอ
งานท้ังประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๕. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ี ดำเนินโครงการท่ีเอ้ือ
ผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับตัวเงินและท่ีไมเก่ียวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 
  ๖. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานดำรงตำแหนงท่ีทำหนาท่ีทับซอน  

๗. เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานตาม
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

๘. ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนให
หัวหนาหนวยงานทราบ เปนประจำทุกเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 วาระอ่ืนๆ        

  สรุปประเด็นในการปรับปรุงการบรหิารของหนวยงานใหมีความโปรงใส 

  คณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใสในหนวยงาน ไดพิจารณาจากผลการวิเคราะหความ
เสี่ยงและพิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น ตามมาตรการ
การปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทำความผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทางหรือระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดข้ึนเพ่ือเปนมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตย และพัฒนาความโปรงใส ดังนี ้

๑. เสนอใหมีการกำหนดรูปแบบคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองเรียน ขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อมี
หนาที่กลั่นกรองขอรองเรียนตางๆของโรงพยาบาลวังโปง โดยใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงานเปนประธาน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการดังกลาว ควรไดมาจากผู ที ่มีความรู ความเชี่ยวชาญในแตละดาน เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องรองเรียนใหเปนไปดวยความโปรงใส แกปญหาไดอยางแทจริง และเปนไปตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน และการกระทำผิดของเจาหนาที่รัฐตอ
หนวยงานของรัฐ และการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ัวไปท่ีเกิดจากการใหบริการประชาชนหรือผูมีสวนไดสวน
เสียกับหนวยงานของรัฐ 

๒. ใหพิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ของหนวยงานโรงพยาบาลวังโปง ให
เปนไปตามความเหมาะสม รูปแบบ ควรจะใหมีหลากหลายมากกวาการทำบุญ ฟงเทศน ตักบาตร จะเปน
กิจกรรมในลักษณะออกคายอาสา เลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กผูยากไร มอบสิ่งของบริจาคใหกับหมูบานหรือ
โรงเรียนที่อยูหางไกลความเจริญ และหวงระยะเวลา มีความเหมาะสมรึยัง ถี่ไปหรือไม อาจจะพิจารณาไวใน
สวนของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญตามเทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต  

๓. ใหบุคลากรในหนวยงานโรงพยาบาลวังโปง มีการขับเคลื่อนถือปฏิบัติตามอัตลักษณของ
หนวยงาน ดังนี้ 

   ๓.๑ รูหนาท่ี  
- ใหหนวยงานที ่รับผิดชอบกำกับดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดทำรายงาน

สรุปผลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด เพื่อเปนการรายงานใหกับผูบังคับบัญชาทุกเดือน และให
แจงในท่ีประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน(๑๐๐%)   

- ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทำหนังสือแจงเวียนผานผูบังคับบัญชาแจงหนวยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลวังโปง เรื่อง การแตงกายในการปฏิบัติราชการ ตามวัน และตามระเบียบของทางราชการ 
รวมถึงความเหมาะสมและความเปนระเบียบเรียบรอย 

- ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ แจงใหหนวยงานในสังกัดจัดทำหนาที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อจัดทำคำสั่งกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบในภาพรวมของโรงพยาบาลวังโปง 
และขออนุญาตนำขึ้นเปดเผยบนเว็บไซตหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงานและผูมาติดตอราชการ 
ไดรับทราบวาหนวยงานแตละหนวยงานมีหนาท่ีอะไรตามภารกิจของหนวยงาน 
                            
                                                                                                                   

                                                                                ( นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง) 
                                                                              ผูจดรายงานการประชุม                                                                                                                                                                    

  


