
 

 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงพยำบำลฟำกท่ำ 
ท่ี  023/๒๕๖2 

เรื่อง แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสในหน่วยงำน ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( Integrity and  Transparency 

Assessment :ITA ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 
.................................................................... 

เพื่อให้กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำน และกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส และให้เกิด
ควำมถูกต้องในกำรบริหำร ตรวจสอบคลังพัสดุของโรงพยำบำล  และโดยท่ีเป็นกำรสมควร  เพื่อให้กำรบริหำรงำน
ท่ีโปร่งใสในหน่วยงำน ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ( 
Integrity and Transparency Assessment  : ITA )ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๑เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพ สอดคล้องตำมกรอบกำรประเมินกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์(Evidence  Based   Integrity  
and  Transparency  Assessment  :  EBIT : EB ๑9 )ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๕ และมำตรำ๖๐(๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔จึงขอแต่งต้ังบุคคลผู้มีรำยนำมและต ำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะท ำงำนเพื่อกำรบริหำร 
งำนท่ีโปร่งใสในหน่วยงำน ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Evidence Based  Integrity  and  Transparency  Assessment : EBIT : EB ๑9 )ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ดังมีรำยนำมและต ำแหน่งดังต่อไปนี ้

  1. นำงสกำวเดือน   เวรอักษร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร หัวหน้ำคณะท ำงำน       
  2. นำงสุมิตรำ   อินฟำกท่ำ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร คณะท ำงำน   

3. นำงณัฐนลิน   บ ำรุงเกตุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร         คณะท ำงำน 
4. นำยนิคม   ดีหนู  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร         คณะท ำงำน 
5. นำงสำวพัชรำภรณ์   ข ำฉำ นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร คณะท ำงำนและเลขำนุกำร                                

มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้ 
  ๑. พิจำรณำกิจกรรมในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้นตำม
มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ  ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ และโรงพยำบำลฟำกท่ำ 
  ๒. ก ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใสในหน่วยงำน 

๓. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  ๔. ก ำหนดระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินของกลุ่มท่ีชัดเจน 
  ๕. เสนอแนะให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนท่ีเข้ำรับกำรตรวจสอบตำมระเบียบ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖. สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กฎหมำย   ระเบียบ  ข้อบังคับ    ค ำส่ังท่ีทำง
รำชกำรก ำหนด    ซึ่งน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนท่ีตรงตำมเป้ำหมำย    วัตถุประสงค์    และสอดคล้องกับนโยบำยของ
หน่วยงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลฟำกท่ำทรำบ 

          / 7. ตรวจนับคลัง… 
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  7. ตรวจนับคลังพัสดุ ตรวจสอบมูลค่ำคงคลังในแต่ละเดือน ตรวจสอบกำรลง e-GP ตรวจดู
สภำพกำรจัดเก็บพัสดุท่ีเหมำะสม และสรุปรำยงำนคลังประจ ำเดือนเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลฟำกท่ำทรำบ 

  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  17  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 

    (นำงสำวพรสวรรค์   มีชิน) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลฟำกท่ำ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
กลุ่มเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Evidence  Based   Integrity  and  Transparency  Assessment  :  EBIT : EB ๑9 ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

สมาชิกกลุ่ม 
  1. นำงสกำวเดือน   เวรอักษร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รองหัวหน้ำคณะท ำงำน       
  2. นำงสุมิตรำ   อินฟำกท่ำ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร คณะท ำงำน   

3. นำงณัฐนลิน   บ ำรุงเกตุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร         คณะท ำงำน 
4. นำยนิคม   ดีหนู  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร         คณะท ำงำน 
5. นำงสำวพัชรำภรณ์   ข ำฉำ นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร คณะท ำงำนและเลขำนุกำร                                  

วัตถุประสงค์ 
๑. พิจารณากิจกรรมในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นตามมาตรการ

การป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และโรงพยาบาลฟากท่า 

๒. เพื่อให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  แนวทางหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวม 
ท้ังนโยบายต่างๆ   ท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาม
หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ท่ี  สธ ๐๒๓๒/ว  ๑๗๑   ลงวันท่ี   ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐  เรื่อง  
มาตรการป้องกันการทุจริต   และการแก้ไข้การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย มาตรการส าคัญ ๔ มาตรการ คือ  

  (๑) มาตรการการใช้รถราชการ 
  (๒) มาตรการการเบิกเงินค่าตอบแทน  
  (๓) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  (๒) มาตรการการจัดหาพัสดุและตรวจคลังพัสดุของโรงพยาบาล 

 ๓. น าผลจากการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม 
ระเบียบ/แนวทางการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใสในหน่วยงาน 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ๓. ก าหนดระเบียบหรือแนวทางการด าเนินของกลุ่มท่ีชัดเจน 
 ๔.เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานท่ีเข้ารับการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน   กฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ    ค าส่ังท่ีทางราชการ
ก าหนด  ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและ
รายงานผลการด าเนินงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ 

 


