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ค าน า 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment : ITA) เป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับด าเนินงานเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและ
พบบ่อย โรงพยาบาลโนนไทยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อมตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way 
Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยนอกจากนี้
ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโนนไทยอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย   
โรงพยาบาลโนนไทย ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป 
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ 
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท า
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
  สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้   
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ   

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน   

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโนนไทย 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โนนไทยทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 
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นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้ รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
Based) อีกด้วย  
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
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เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15–25คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9–14คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4–8คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1–3คะแนน 

 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact)   

   

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้  
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
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ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ต่ มี
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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                                 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 
 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
     โรงพยาบาลโนนไทย 
  โรงพยาบาลโนนไทย มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

2.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอ้ือ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบ 
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2.2 โดยกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ-จ่ายเงิน 

- การบันทึกบัญชีทางการเงิน 

- การจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมา 

- การตรวจรับพัสดุ 

- การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 

- การจัดท าโครงการ 

- การเบิกค่าตอบแทน 

- การใช้รถราชการ 

- การลงชื่อมาปฏิบัติราชการ 

- การแลกเปลี่ยนเวร 

- การจัดคิวให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการ 

- การรายงานข้อมูลต่างๆ 

- การน าทรัพย์สินของโรงพยาบาลไปใช้ส่วนตัว 

2.3 ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่กระท าผิด 

- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

- ถูกร้องเรียน 

2.4 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงพยาบาลโนนไทย 

- การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเกิดผลเสียหายแก่โรงพยาบาล 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโนนไทย 
ล าดับ

ที ่
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 5 20 1 
2 การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง 3 4 12 3 
3 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 4 4 16 2 
4 การจัดท าโครงการ 3 3 9 4 

 
การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
                       ความเสี่ยงที่ยอมรับได้                   ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
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 1 2  3 4 5  
                                   โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelehood) 
 

  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญ ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
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1. ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 3 ข้อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง/การใช้

อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ 

2. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 1 ข้อ การจัดท าโครงการ 

ดังนั้น ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
โรงพยาบาลโนนไทย  จึงก าหนด 
 1. มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ต่อไป   
 2. น าประเด็นความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ ได้จากการวิ เคราะห์ความเสี่ ยง                        
มาจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโนนไทย ต่อไป  
 3. จัดท าโครงการแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อไป 
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ภาคผนวก 

 
ค าสั่งโรงพยาบาลโนนไทย 

ที่ 236/๒๕64 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานขององค์กร ITA 
.................................. 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
&Transparency Assessment) โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน      
จึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริต”  

  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลโนนไทย  จึงแต่งตั้งคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กร แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity&Transparency Assessment : EBIT)  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑. นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย         ประธาน 
2. นางสุธีรา  เสนาสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล    กรรมการ 
3. นายธนบดี  เพียงปราชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม      กรรมการ 
4. นางทิพสุคนธ์  พิประโคน หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ       กรรมการ 
5.  นายศิวภัทร  โชคสุขสมสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและการตลาด      กรรมการ 
6.  นางสาววัชรินทร์  โคตะนะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   เลขานุการ 

 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า  เพ่ือให้การจัดท าเอกสารไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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2. คณะท างานในการจัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity &  
Transparency  Assessment : EBIT)   ประกอบด้วย 
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           ให้ผู้ที่ได้มอบหมายด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร ITA  หัวข้อแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based  
Integrity  &  Transparency  Assessment : EBIT)  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หากพบปัญหาอุปสรรค
ให้รายงานผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารทันที 

                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  30 เดือน  ธันวาคม  ๒๕63 

           
     (นายสมเกียรติ สอดโคกสูง) 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโนนไทย 

 


