
 
รายงานการประชุม 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ 

เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ หองประชุม โรงพยาบาลโรงพยาบาลหาดสําราญฯ 

_________________ 
ผูมาประชุม 
1. นายวัชรนันท ถ่ินนัยธร           ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญฯ          หัวหนาคณะทํางาน 
2 นางสาวพัตราภรณ เอี้ยวซิโป     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          รองหัวหนาคณะทํางาน 
3. นางใจภักด์ิ ประกรสกุล          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   คณะทํางาน 
4.นายลิขิต สิงหแกว                 จพ.วิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน             คณะทํางาน 
5.นายธิรัตว พาพล                    เภสัชกรชํานาญการ          คณะทํางาน 
6.นางสาวณัฐชา อยูยืนพัมนา        ทันตแพทยปฏิบัติการ                  คณะทํางาน 
7.นางสุธาทิพย เมงซาน               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      คณะทํางานและเลขานุการ 
เร่ิมประชุมเวลา 
 ๑๐.๐๐ น.เปนตนไป 
. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจงใหทราบ 
 - กลาวถึงวัตถุประสงคในการเชิญประชุมครั้งนี้ 
 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีช้ีวัดท่ี ๙ การเสริม
สรางวัฒนธรรมสุจริต กําหนดใหหนวยงานมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส ตามแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ 
EB 23 หนวยงานจะตองมีการรวมกลุมของบุคลากรในหนวยงานในนาม “ชมรม STRONG “แ ล ะ ก ลุ ม    
ดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 
ประกอบดวย 
 ๑. มีการกําหนดสมาชิกกลุมอยางชัดเจน 
 ๒. วัตถุประสงคเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส 
 ๓. มีการกําหนดระเบียบหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุมท่ีชัดเจน 
 ๔. หลักฐานกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมี 
ความโปรงใสยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใสดังกลาว จะตอง  
มีกิจกรรมการดําเนินการตาง ๆ ท่ีมีความตอเนื่อง 
 ๕. สะทองความคิดริเริ่มของกลุม เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตย และพัฒนาความ 
โปรงใส 
ระเบียบวาระการประชุม / เร่ืองท่ีเสนอใหทราบและพิจารณา 
 ๑. พิจารณากจิกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 
ตามมาตรการการปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทําความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัด
โรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทางหรือ
ระเบียบท่ี เกี่ ยวข องกับการปฏิ บั ติงาน รวมท้ังนโยบายต างๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขได กําหนดข้ึน                
เพื่อเปนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 
๐๒๓๒/ว๑๗๑ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตและการแกไขการกระทะผิดวินัย
ของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบดวย ๔ มาตรการ คือ 
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๑. มาตรการใชรถราชการ 
๒. มาตรการเบิกเงินคาตอบแทน 
๓. มาตรการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
๔. มาตรการจัดหาพัสดุ 
๒. การเสริมสรางคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส 
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 

หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวย
งานโดยกลุมงานนิติการไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรคุณธรรม เพชรบูรณ ป ๒๕๖๔ ขับเคล่ือน
ภารกิจองคกรคุณธรรม โดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาล โดยจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการ ๒ โครงการ ไดแก 

๒.๑ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ 
๒.๒ โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมองคกรคุณธรรม โรงพยาบาลวังโปง ป ๒๕๖๔ 
๓. การใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอน 
ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
คําว า Conflict of Interests มีการใชคําในภาษาไทยไว หลายคําเช น“ผลประโยชน  

ทับซอน” “ผลประโยชนขัดกัน”“ผลประโยชนขัดแยง”หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance)การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
(Confects of Interest) 

๑ ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับ โดยเห็นวามี
คุณคาท่ีจะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนส่ิงจูงใจให
คนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการท้ังหลาย 

๒ ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง ส่ิงใดก็
ตามท่ีใหประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวล
สมาชิกในสังคม 

๓ ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เปนสถานการณท่ี
บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ี ในการแสวงประโยชนแกตนเอง 
กลุมหรือพวกพอง ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ
คําอื่นท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมีผลประโยชน 
ทับซอนความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปช่ัน เชิงนโยบาย 
คอรรัปช่ันสีเทา 

๑. ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม 

เปนผลมาจากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ีในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันได
ชัดเจนและมีสาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบด้ังเดิมของคนไทยและมีปจจัยท่ีเอื้อใหเกิดพฤติกรรมทุจริต 
ดังนี้ 

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับ
เรื่องสวนรวมออกจากกันไดอยางส้ินเชิง ดังนี้ 

๑) คนไทยมีฐานความเช่ือในอดีตท่ีเห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนส่ิงท่ีนารังเกียจ 
 ๒) ตําแหนงหนาท่ีราชการสามารถนํามาซึ่งผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะ 

ระหวางประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม 
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 ๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ 

ไมแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาคูมือการปองกัน 
ผลประโยชนทับซ อน ไม ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลท่ีเป นระบบคิดแบบฐานสอง 
(คือแยกแยะผลประโยชนสวนตัว ออกจากผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน) 

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชน การเอื้อ 
ประโยชนใหผู เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงิน 
เปนหลักแตเปนการตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอื่น เชน การใหผลประโยชนหรือตําแหนงทาง
การเมืองเปนตน 

(๓) มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการ
ใชจายในการรักษาพยาบาล หรือเล้ียงดูครอบครัว ฯลฯ ทําใหมีพฤติกรรมท่ีตองเขาไปเกี่ยวของกับการกระทํา
ผิดโดยสมัครใจหรือมีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวางผล
ประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนตัว 

(๔) มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยม การมีผลประโยชน
ทับซอน ทําใหตนเองตองเขาไปเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน สาเหตุสวนหนึง่นั้นคือปจจัยทางสังคม ซึ่งเปน
ลักษณะ “ตัวกูของกู”อันเปนคานิยมของสังคมท่ีเนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได การรักษาหนาตาและ
ยกหนาตา ทางสังคมทําใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากข้ึน 

(๕) โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซึ่งฝายตรวจสอบ ยังขาด
ความเขาใจและระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอื้อตอการมีพฤติกรรมท่ีเปนไปในลักษณะการมีผลประโยชน 
ทับซอนมากท่ีสุด 

(๖) ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมาย ดังจะเห็นไดวาตัวบท
กฎหมายยังไมตอบสนองตอสภาพปญหาและทันตอสภาวการณปจจุบัน กลาวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม
เพียงพอตอการ “ปองกัน”และ“ปองปราม”ผูท่ีจะกระทําหรือคิดท่ีจะกระทําท่ีเอื้อตอการมีผลประโยชน 
ทับซอนเทาท่ีควร 

การทุจริตมีหลายระดับในระดับท่ีสูงสุดคือ “คอรรัปช่ัน”(Corruption) สวน “ความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม”(Conflict Of Interests) ถือวาเปน 
ความผิดระดับตน เม่ือพิจารณาให ดีจะเห็นวา การคอรรัป ช่ันอาจไม ใช ความขัดแย งกันระหวาง             
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม แตความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ       
ผลประโยชนสวนรวมเปนตนเหตุพื้นฐานของการคอรรัปช่ัน เพราะเม่ือมีพฤติกรรมของความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเกิดข้ึนก็จะนําไปสูการคอรรัปช่ันได 

๔. การวิเคราะหความเสี่ยงสถานการณการทุจริตเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเส่ียงในดานตางๆ

มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission ) และตามบริบทความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหโรงพยาบาลทราบถึง
ความเส่ียงของผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกัน
การทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ี 
เปนปญหาสําคัญและพบบอย 
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วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน
ตลอดจนการกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๒. เพื่อใชกําหนดเปนแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานท่ีเปน  
รูปธรรมและชัดเจน ผานกลไกการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและการกํากับติดตามอยาง     
ตอเนื่อง 
 ๓. เพื่อวิเคราะหความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชนทับซอน
ในหนวยงาน เพื่อพัฒนาไปสูการกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนของหนวยงาน 
 ๔. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
 ๕. เพื่อแสดงความมุ งมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความ
เช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 
 ๖. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐ ไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เปนแบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบไดเมื่อพิจารณา
โอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแตปจจัยเส่ียง
แลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงตอ 
กิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา ท่ีพบวามีความเส่ียงในการเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
๑. การจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ 
๒. การจัดทําโครงการ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
๓. การเบิกคาตอบแทน 
 ๔. การใชรถราชการ 
 ๕. การจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับ 
 จากการวิเคราะหความเส่ียงสถานการณการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ของ
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนใน
ครั้งนี้นําเอาความเส่ียงในดานตางๆ มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO ( The Committee of 
Sponsoring Organizations ofthe Tread way Commission ) และตามบริบทความเส่ียงเกี่ยวกับผล     
ประโชนทับซอนของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จะชวยใหโรงพยาบาลวังโปง ทราบ
ถึงความเส่ียงของผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึน สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปอง
กันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ี    
เปนปญหาสําคัญและพบบอย คือความเส่ียงจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อเปนการปองกัน          
ผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในเรื่อง  
ดังกลาว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความระมัดระวังไมใหมีกรณีการแสวงหาผลประโยชน การรับ
ผลประโยชน การใชอิทธิพลในฐานะและตําแหนงหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ในการจัดหาหรือการใชขอมูลนําไปใช    
ประโยชน รวมท้ังกําหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในของหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
 
 
 
 



๑. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทําการ หลังจาก
วันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

๒. เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางได โดยมีองคประกอบตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ กําหนด 

๓. กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

๔. หามมิใหเจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางและบุคลากรภายในหนวยงาน มีความเกี่ยวของกับผู
เสนองานท้ังประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

๕. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี ดําเนินโครงการท่ีเอื้อ 
ผลประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเกี่ยวกับตัวเงินและท่ีไมเกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพยสิน หรือสิทธิประโยชนทุกรูปแบบ 

๖. หามมิใหบุคลากรในหนวยงานดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีทับซอน 
๗. เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน

ตามแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน 
๘. ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผลการดําเนินการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนให

หัวหนาหนวยงานทราบ เปนประจําทุกเดือนวาระอื่นๆ 

สรุปประเด็นในการปรับปรุงการบริหารของหนวยงานใหมีความโปรงใส 
คณะทํางานเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใสในหนวยงาน ไดพิจารณาจากผลการวิเคราะหความ

เส่ียงและพิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน ตามมาตรการ
การปองกันการทุจริต และการแกไขการกระทําความผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แนวทางหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดข้ึนเพื่อเปนมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตย และพัฒนาความโปรงใส ดังนี้ 

๑. เสนอใหมีการกําหนดรูปแบบคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องรองเรียน ข้ึนมาหนึ่งชุดเพื่อมี
หนาท่ีกล่ันกรองขอรองเรียนตางๆของโรงพยาบาลวังโปง โดยใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงานเปนประธาน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการดังกล าว ควรได มาจากผู ท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญในแต ละด าน 
เพื่อพิจารณากล่ันกรองเรื่องรองเรียนใหเปนไปดวยความโปรงใส แกปญหาไดอยางแทจริง และเปนไปตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน และการกระทําผิดของ 
เจาหนาท่ีรัฐตอหนวยงานของรัฐ และการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ัวไปท่ีเกิดจากการใหบริการประชาชนหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานของรัฐ 

๒. ให พิจารณาทบทวนการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ของหนวยงานโรงพยาบาล 
หาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ ใหเปนไปตามความเหมาะสม รูปแบบ ควรจะใหมีหลากหลายมากกวา
การทําบุญ ฟงเทศน ตักบาตร จะเปนกิจกรรมในลักษณะออกคายอาสา เล้ียงอาหารกลางวันแกเด็กผูยากไร 
มอบส่ิงของบริจาคใหกับหมูบานหรือโรงเรียนท่ีอยูหางไกลความเจริญ และหวงระยะเวลา มีความเหมาะสมรึยัง 
ถ่ีไปหรือไม อาจจะพิจารณาไวในสวนของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญตามเทศกาลตางๆ เชน 
ปใหม สงกรานต 

๓. ใหบุคลากรในหนวยงานโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ มีการ
ขับเคล่ือนถือปฏิบัติตามอัตลักษณของหนวยงาน ดังนี้ 



๓.๑ รูหนาท่ี 
     - ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดทํารายงานสรุปผลการ

มาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด เพื่อเปนการรายงานใหกับผูบังคับบัญชาทุกเดือน และใหแจงในท่ี
ประชุมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน (๑๐๐%) 

- ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จัดทําหนังสือแจงเวียนผานผูบังคับบัญชาแจงหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาล       หาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ เรื่อง การแตงกายในการปฏิบัติราชการ ตามวัน และ
ตามระเบียบของทางราชการรวมถึงความเหมาะสมและความเปนระเบียบเรียบรอย 

- ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แจงใหหนวยงานในสังกัดจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อจัดทําคําส่ังกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในภาพรวมของโรงพยาบาลหาดสําราญ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ และขออนุญาตนําข้ึนเปดเผยบนเว็บไซตหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรภายในหนวย
งานและผูมาติดตอราชการไดรับทราบวาหนวยงานแตละหนวยงานมีหนาท่ีอะไรตามภารกิจของหนวยงาน 

 (นางสุธาทิพย เมงซาน) 
 ผูจดรายงานการประชุม 


