
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำลบ่อเกลือ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน         . 

ที ่นน  0033.301/507                               วันที่  1 มีนำคม 2566                                     .                                                                                

. 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดประชุมจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง                                                                       . 

.เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ่อเกลือ 

 ตำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : MOIT) มีประเด็นกำรประเมินจ ำแนกออกเป็น 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ 7 การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต รำยละเอียดข้อมูลประกอบค ำถำมข้อ MOIT17 ก ำหนดให้หน่วยงำน ส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริต นั้น 

 คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำลบ่อเกลือ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือเป็นกำร
สนับสนุนและส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนและกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็น
รูปธรรมและอย่ำงต่อเนื่อง บนพ้ืนฐำนกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรยกระดับธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข ในโรงพยำบำล   
บ่อเกลือเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงขออนุมัติจัดประชุมคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำล    
บ่อเกลือ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 เพ่ือจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ในวันพุธ ที่ 8 มีนำคม 2566 
เวลำ 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอำคำรนครินทรำรักษ์ โรงพยำบำลบ่อเกลือ สำมำรถดำวน์โหลด
เอกสำรประกอบกำรประชุมได้จำก QR CODE ท้ำยหนังสือฉบับนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ และแจ้งคณะท ำงำนฯ เข้ำร่วมประชุมในวันและเวลำดังกล่ำว 
 
                                            
 (นำยศักรนันทน์ วงศจ์ริยะขจร)                            
 คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 

ความเห็นประธานคณะท างานฯ 

อนุมัติ 
 

                                         (นำยฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยำ) 
                      นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้ำที่ 

                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ่อเกลือ 
 

 



 

 
 
     

ประกาศโรงพยาบาลบ่อเกลือ   
เรื่อง การจัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงการทุจริตโรงพยาบาลบ่อเกลือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
***************************** 

  

  ด้วยโรงพยำบำลบ่อเกลือ  มีเจตนำรมณ์มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงำน และเกิดประโยชน์สูงสุด ตำมแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)   
  เพ่ือตอบสนองนโยบำยดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร และเพ่ือเป็นกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน จึงได้จัดตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
โรงพยำบำลบ่อเกลือ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน และกำร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นรูปธรรมและอย่ำงต่อเนื่อง บนพ้ืนฐำนกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำน กำรทุจริต 
กำรยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  นโยบำยของ
กระทรวงสำธำรณสุข บริบทของสังคมไทย บริบทของหน่วยงำน และสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศโรงพยำบำลบ่อเกลือ เรื่องกำรจัดตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำลบ่อเกลือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ” 
  ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกำศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในประกำศนี้ 
  “การทุจริต”เป็นภัยร้ำยแรงส ำคัญที่ท ำลำยควำมมั่นคงของชำติ รัฐบำลจึงมีนโยบำยว่ำจะสร้ำง
มำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล ให้แก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนำควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนด้วยกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชน รวมถึงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนกำร
สร้ำงค่ำนิยมของสังคมให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 
  “ทุจริตคอรัปชั่น” ในควำมจริงแล้วเป็นค ำเดียวกัน โดยทุจริตนั้นตรงกับค ำภำษำอังกฤษว่ำ 
“Corruption” ซึ่งค ำว่ำ “ทุจริต” ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ควำมประพฤติชั่ว 
ถ้ำเป็นควำมประพฤติชั่วทำงกำย เรียกว่ำ กำยทุจริต ถ้ำเป็นควำมประพฤติชั่วทำงวำจำ เ รียกว่ำ วจีทุจริต ถ้ำเป็น
ควำมพฤติชั่วทำงใจ เรียกว่ำ มโนทุจริต 
            “ ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมำยถึง กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำใดอย่ำหนึ่งในต ำแหน่งหรือ
หน้ำที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจะท ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหน้ำที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับ
ตนหรือผู้ อ่ืน[1] ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวนั้นท ำให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม จำก
ควำมหมำยนี้แสดงให้เห็นว่ำ กำรกระท ำเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือส่วนรวมนั้น เป็นกำร
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมำยควำมว่ำ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) เป็น
กำรทุจริตคอรัปชั่นรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 



 

            “ความโปร่งใส” หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ ของภำครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อ่ืน
สำมำรถมองเห็นได้ คำดเดำได้ และเข้ำใจได้ ครอบคลุมถึงทุกกำรกระท ำที่เป็นผลมำจำกกำรตัดสินใจของผู้ บริหำร 
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ และงำนสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ โดยมีระบบงำนและขั้นตอนกำรท ำงำนที่ชัดเจน ซึ่ง
จะดูได้จำกกฎระเบียบหรือประกำศของทำงรำชกำร มีหลักเกณฑ์กำรประเมินหรือกำรให้คุณให้โทษที่ชัดเจน กำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องอย่ำงตรงไปตรงมำ ควำมโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต รวมทั้งน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่ำงผู้ปฏิบัติ
ร่วมกันในองค์กรเดียวกัน ระหว่ำงประชำชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่ำงคนในชำติเดียวกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่ำจะเป็น
หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชนควรปรับปรุงกลไกกำรท ำงำนให้มีควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็น
ประโยชน์อย่ำงตรงไปตรงมำด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย เพ่ือประชำชนจะได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้โดยสะดวก และช่วย
ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรท ำงำนได้ 
  คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำลบ่อเกลือหมำยถึง คณะท ำงำนที่โรงพยำบำล
บ่อเกลือ แต่งตั้งข้ึนเพื่อรับผิดชอบด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตภำยในโรงพยำบำลบ่อเกลือให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ในตัวชี้วัดต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ 
  ข้อ 4 สถำนที่ตั้งกำรจัดตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำลบ่อเกลือ ณ 
โรงพยำบำลบ่อเกลือ เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ต ำบลบ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน โทรศัพท์ 0 5477         
8066 โทรสำร 0 5477 8068 
  ข้อ 5 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำลบ่อเกลือ 
   5.1 เพ่ือร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมกำรบริหำรงำนและปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจหลักของ
โรงพยำบำลบ่อเกลือด้วยควำมโปร่งใสใส่ใจธรรมำภิบำล 
   5.2 เพ่ือยกระดับควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
   5.3 ส่งเสริมให้เห็นควำมส ำคัญและเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใส
และเป็นธรรม 
   5.4 เพ่ือแสดงให้ถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำนใน
หน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
   5.6 ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยำบรรณ 
   5.7 ก ำกับ ควบคุม ดูแลงำนด้ำนควำมโปร่งใส ในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนมีกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเหมำะสม สำมำรถตรวจสอบได้ 
  ข้อ 6 คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำลบ่อเกลือประกอบด้วย 
   1. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ่อเกลือ          ประธำนคณะท ำงำน 
   2. นำงสำวพิมพิไล ช่ำงทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                คณะท ำงำน 
   3. นำงนิภำพร  ใจพล นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร             คณะท ำงำน
   4. นำยคมสันต์  ยศอินทร์ นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร          คณะท ำงำน 
   5. นำยกฤตนัย เกตุแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร        คณะท ำงำน 
   6. นำยอนิผล ใจพล  เภสัชกรช ำนำญกำร         คณะท ำงำน 
   7. นำงสำวปิยรัตน์ สุยะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร         คณะท ำงำน 
   8. นำยอนนต์ เฟื่องขจร ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร                  คณะท ำงำน 
   9. นำยศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร นักวิชำกำรพัสดุ        คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 



 

 ข้อ 7  คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตโรงพยำบำลบ่อเกลือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 ตำมข้อ 6 มีหน้ำที่ดังนี้ 

7.1 ประชำสัมพันธ์แนวคิดกำรป้องกันกำรทุจริตและเสริมสร้ำงกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
7.2 ส่งเสริมและสร้ำงควำมโปร่งใส ในกำรบริหำรกำรใช้รถรำชกำร มีกระบวนกำรท ำงำน

ที่ชัดเจน มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเหมำะสม สำมำรถตรวจสอบได้  
7.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในกำรให้บริกำรประชำชนและบุคลำกรในหน่วยงำน

อย่ำงเป็นมิตร โดยยึดประโยชน์และควำมพึงพอใจของประชำชนและบุคลำกรในหน่วยงำนที่ใช้บริกำร 
7.4 พิจำรณำกำรบริหำรงำนบุคลำกรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรปฏิบัติของทำงรำชกำร  

โดยก ำหนดให้ คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนขับรถยนต์  เพ่ือใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 

7.5 กลั่นกรองและเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรอนุมัติและบันทึกข้อตกลงในรูปแบบ
คณะกรรมกำร 

7.6 ร่วมพิจำรณำกำรควบคุม  ก ำกับ  พิจำรณำแผนงำน กิจกรรม หรือโครงกำรแก้ไข
ปัญหำอุปสรรค ขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนบริหำร และด้ำนบริกำร 

7.7 ปฏิบัติรำชกำรตำมแนวทำงที่ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลก ำหนด โดยยึดถือภำรกิจและ
ผลสัมฤทธิ์เป็นหลักและสำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7.8 จัดกิจกรรมกลุ่ม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  ข้อ 8 แนวทำงปฏิบัติของกลุ่มฯ 

8.1 ปฏิบัติตนในกำรปฏิบัติงำนมุ่งสู่มำตรฐำน โดยยึดหลักคุณธรรม หลักประสิทธิภำพ 
หลักกำรมีส่วนร่วมและหลักควำมรับผิดชอบ 

8.2 ปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำร โดยยึดหลักนิติธรรม 
8.3 ปฏิบัติให้บริกำรประทับใจ โดยยึดหลักคุณธรรม หลักควำมเสมอภำค หลักควำม

โปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม 
8.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมโปร่งใสใส่ใจธรรมำภิบำล 
8.5 ปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐำนคติของควำมซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส ำนึกท่ีดีต่อหน้ำที ่
8.6 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 

                    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
                                                      (นำยฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยำ) 
                                   นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้ำที่ 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ่อเกลือ 
 



 

ก าหนดการประชุมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
วันพุธ ที ่8  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุมอาคารนครินทรารักษ์  โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 

เวลา   กิจกรรม 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 น. – 09.45 น. ประธำนกล่ำวเปิดประชุมฯ 

09.45 น. – 10.30 น. กำรบรรยำยในหัวข้อ “การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน”  

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

10.45 น. – 12.00 น. ลงพื้นทีส่ ำรวจตำมจุดให้บริกำรในโรงพยำบำลบ่อเกลือ 

13.00 น. – 14.30 น. ลงพื้นที่ส ำรวจตำมจุดให้บริกำรในโรงพยำบำลบ่อเกลือ (ต่อ) 

14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.45 น. – 16.30 น. สรุปควำมเสี่ยงที่ได้น ำมำวิเครำะห์ร่วมกัน 

************************************ 

 
หมายเหตุ  

 1. ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงำน : โรงพยำบำลบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน                                                                       . 
วัน/เดือน/ปี  : 1 มีนำคม 2566                                                                                       . 
หัวข้อ : กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต                                                                                .                       
                                                                                                                               . 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
 
                        หนังสือขออนุมัติประชุม.                                                                                                                              
.                                                                                                                              . 
Link ภำยนอก : ไม่มี                                                                                                     . 
หมำยเหตุ :                                                                                                                . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
 
 
 
       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
       ศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร                                                         นิภำพร ใจพล 
  ( นำยศักรนันทน์ วงศ์จริยะขจร)                                                   (นำงนิภำพร ใจพล) 
           นักวิชำกำรพัสดุ                                                       นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
       วันที่ 1 มีมนำคม 2566                                                    วันที่ 1 มีนำคม 2566 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร่ 
 

กฤตนัย เกตุแก้ว 
(นำยกฤตนัย เกตุแก้ว) 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
วันที่ 1 มีนำคม 2566 

 


