
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวศิรดา  วงศ์วานวัฒนา  นายแพทย์ปฏิบัติการ            ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมรักษ์  วิจิตรสมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       กรรมการ 
๓. นางสาวชาทิศฐ์มาฆ์  สุลักษณานนท์ เภสัชกรช านาญการ         กรรมการ 
๔. นางสาวอินทิรา  อินทรประสงค์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางสาวรัตนา  อนันต์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๖. นางสาวสุรีย์รัตน์  ธนากิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                กรรมการ     
๗. นายแฉล้ม  อิ่มอุไร  แพทย์แผนไทยช านาญการ                   กรรมการ     
๘. นางสาวสุภิญญา  ล้ิมเจริญ     จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน              กรรมการและเลขานุการ  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งทราบ 

                   การด าเนินงานตามระบบ ITA ปี2562 

                    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 มกรคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment :  ITA) ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

          เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใส ตาม 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดมาตรการ 
ดังนี ้

 1. มาตรการด้านความโปร่งใส 
 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ในแต่
ละขัน้ตอน ดังนี ้
           1.1.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
  1.1.2   จัดท าแผนงาน/โครงการ 
           1.1.3  ด าเนินการโครงการ 
   1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
1.2.1  ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ 
 หลังจากวันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
1.2.2  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
โดยมีองค์ประกอบช่ือโครงการ  งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ได้รับคันเลือก   
1.2.3  ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ 
จัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซต์และส่ืออื่น ๆ ดังนี้ 



 1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไมน่้อยกว่าระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

                   1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละ
โครงการ 
            1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 

1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
        1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธกีารจัดซื้อจัดจ้างและ
เหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.4  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

   1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙ 
    1.4.2 น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้
ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                  1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 

   1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานของหน่วยงาน 
   1.5.2 มีข้อมูลอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
ส่ืออื่นๆ 
 1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1.6.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   1.6.2 มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
1.6.4  มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออื่น ๆ 
  2. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
   2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจ านงท่ีมุ่งน าหน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วยความ
ช่ือสัตย์สุจริต และพร้อมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม 
2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์
สุจริตมากขึ้น 
ในหน่วยงาน 
2.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความ
กระตือรือร้น 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๒.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว 
2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการ 
ปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของตนเอง 
2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 



3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการ 
หรือการอ านวยความสะดวก 
3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ี เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ ของ 
หน่วยงาน 

  3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์
ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
   3.5 การด าเนินงาน การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มกีารรากแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มี
อ านาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 

4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรมและ 
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ี 
จะด าเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 4.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
4.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคล 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็น 
รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ านาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.8 ให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.2 ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.8.3 ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 
 4.8.4 ให้การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี ้
4.9.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖0 
4.9.2 ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
  4.10.1 ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
 4.10.2 ให้มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 5. มาตรการด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 



5.1 การคันเลือก บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน กาพิจารณา ความดี
ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
แอบแฝง  
5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพื้นฐานของความดี 
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน การให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
5.4 การใช่จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค้า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ส่ังงานในเรื่องส่วนตัว 
5.6 ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง
สม่ าเสมอ 
๕.๘ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 
อย่างสม่ าเสมอ 
5.๙ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

 5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ท่ีเป็นปัจจุบัน 
5.1๐.๒ ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบ
ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ในคู่มอืกับการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคและแนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช้ในการ 
ด าเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
5.11.2 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าท่ีตามภารกิจหลัก 

  6. มาตรการด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน 
        6.1  ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดได้รับทราบ 
  6.2 น าประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 
เผยแพร่ในเว็บไซต์  bangpra.go.th และช่องทางการส่ือสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  
  6.3 ให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ 

ประชุมประจ าเดือน ในการท่ีจะบริหารงานด้วยความช่ือสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส 
มติท่ีประชุม  รับทราบและรับปฏิบัติ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 



๔.๑ ขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุงรายวัน 
  ด้วย นายเดชาธร แสงว่าง ต าแหน่ง พนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน จะเกษียณอายุ
ราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาปฏิบัติงานทดแทน 
มีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุงลาออกจากราชการ จ านวน ๒ ราย คือ  
๑. นางสาวชนาพร  แสงอรุณ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงาน     
การพยาบาล ขอลาออกต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
๒. นางสาวอ านวย  ผลาเกตุ  ลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุงรายวัน ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องทดลอง กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์ ขอลาออกตั้งแต่วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ท าใหพ้นักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งดังกล่าวว่างลง และหน่วยงานมีภาระงานมาก 
จ านวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว    
เงินบ ารุงรายวันมาปฏิบัติงานทดแทน  
มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาผู้มาปฏิบัติงานทดแทนต าแหน่งดังกล่าว 
 

เลิกประชุมเวลา ...๑๗.๓๐... น. 

 

 

     ศิรดา  วงศ์วานวัฒนา  
       (นางสาวศิรดา  วงศ์วานวัฒนา) 
             นายแพทย์ปฏิบัติการ 
            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

 

         นางสาวพัทธ์ธีรา  ขันนาก 
        (นางสาวพัทธ์ธีรา  ขันนาก) 
              เจ้าพนักงานสถิติ 
          ผู้จดรายงานการประชุม    


