
 

  
   ค าสั่งโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

     ที่  25 / ๒๕๖3 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งอาสาต้านคอร์รัปชั่น STRONG 

   ……………………………………………………………………. 

  เพ่ือ ให้การด าเนินงานการประเมินหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภาครัฐในการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประเด็นขอค าถาม EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส   

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ในหน่วยงาน ของโรงพยาบาล
เวียงเชียงรุ้ ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาและตรวจสอบการทุจริตได้  จึงขอแต่งตั้ งคณะกรรมการ  
กลุ่มโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งอาสาต้านคอร์รัปชั่น STRONG ดังนี้ 
 

1. นางสาวณัฏฐ์ภัทร์  เหลืองธาดา          ประธานกลุ่ม 
 2. นางสาวชนกนันท์  ขันยอด      กรรมการ 
 3. นางสาวอัมพิรา  แก้วกรอง      กรรมการ 
 4. นายกฤตเมศร์  ชุมภูค า      กรรมการ 
 5. นายวศินภัทร์  ไพศาลยศกุล     กรรมการ 
 6. นายธีรวัฒน ์ มณีจันสุข      กรรมการ 
 7. นายพรหมเมศร์  ตาแก้ว      กรรมการ 
 8. นายเรือพงศ์  แสนทิยะ      กรรมการ  
 9. นายธนวันต์  อึ้งตระกูล      กรรมการ 
 10. นางพัชรีญา  เงินสัจจา             กรรมการ/เลขานุการ    

บทบาทหน้าที่  
1. ด าเนินการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง มีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย 
2. ด าเนินการสร้างและเชื่อประสานเครือข่ายในการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ/หรือ ปัญหาอันเกิดจากทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้บริหาร

ด าเนินการแก้ไข 
4. ด าเนินการเพื่อให้โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งปราศจากการคอร์รัปชั่น 
5. เพ่ือให้การด าเนินการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
6. เพ่ือรวบรวมสรุปปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  31   เดือน  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖3 
 

         
 

                                                                       (นางสาวนงนุช   มารินทร์) 
                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 



กลุ่มโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งอาสาต้านคอร์รัปชัน STRONG  
หลักการและเหตุผล 
         องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International –TI)  ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 
2536 (ค.ศ. 1993) ในประเทศเยอรมนี เป็นองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลก มีเครือข่ายใน 120 ประเทศ
ทั่วโลก ได้ท า Corruption Perceptions Index (CPI) รายงานว่า อันดับความโปร่งใสของประเทศไทยนั้น ยัง
มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและการฉ้อราษฎร์บังหลวงอยู่มาก เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน เป็นปัญหา
ซึ่งยากต่อการแก้ไข ในปี 2552   ประเทศไทยติดอันดับ 10 ของเอเชีย (อยู่ที่ล าดับ 84 จากสมาชิกทั้งหมด 
178 ประเทศ)ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547,น. 22-26) ได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุของการทุจริตคอร์รัป
ชันมาจากองค์ประกอบต่างๆ คือ 
      1) ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก าบังที่แน่นหนา 
        2) ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น าในการต่อต้านคอร์รัปชันที่แข็งแกร่ง  
       3) ค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 
        4) การขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทย 

จากที่กล่าวมาแล้ว  จะเห็นว่าสังคมไทย ยังมีปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกมากมายหลาย
รูปแบบ   ซึ่งพอสรุปปัจจัยที่ประชาชนยังไม่สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ คือ 

1) ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาเชิงระบบและ
โครงสร้างที่เชื่อมโยงกันเอง อันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย เกิดเป็นสุญญากาศของระบบและ
โครงสร้างในการทุจริตและคอร์รัปชัน 

2) ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในช่องทางที่เป็น
ทางการของรัฐ เพราะมีข้ันตอน ระเบียบการที่ยุ่งยากและซับซ้อน สถานที่ในการร้องทุกข์/ร้องเรียนอยู่ห่างไกล 
เช่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ บางครั้ งมี อิทธิพลของผู้มีอ านาจครอบง า   
        3) ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นคนระดับรากหญ้า มีปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และรายได้ และ ความเหลื่อมล้ าทางสังคม แม้รัฐบาลได้พยายามช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือการศึกษา หรือนโยบายการเพ่ิมค่าจ้าง การประกันรายได้
เกษตรกร แต่ก็ยังขาดการมองปัญหาที่ลึกซึ้ง ท าให้กลไกภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย ส่วนใหญ่เป็นการสั่งการจากบนลงล่าง 

นอกจากการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายแล้ว การป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่ความรู้โดยให้สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กร
ตรวจสอบภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะป้องกัน
การคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมาย 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล    มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และ
สร้างจิตส านึกการตระหนักรับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย  โดยใช้กระบวนการอบรมและการรณรงค์แบบมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน  เพ่ือ
ป้องกันและร่วมกันสร้างเสริมและผลักดันเป็นนโยบายการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
/วัตถุประสงค์... 
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วัตถุประสงค ์
1.   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งมีความรู้และความเข้าใจ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน

สังคมไทย  
       2.   เพ่ือสร้างและเชื่อมประสานเครือข่ายในการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  3.   เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ/หรือ ปัญหาอันเกิดจากทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้บริหารด าเนินการแก้ไข 
       4.   เพ่ือให้โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งปราศจากการคอรัปชั่น   

5.   เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

แนวปฏิบัติ 
1. สมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
2. สมาชิกทุกท่านต้องประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บน มาตรฐาน ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
3. สมาชิกต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
4. สมาชิกต้องสอดส่องดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริต 
5. สมาชิกต้องมีการติดตามและประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
วัน/เดือน/ปี :  07 กุมภาพันธ์ 2564 
หัวข้อ : การรวมกลุ่มชมรม....กลุ่มโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งอาสาต้านคอร์รัปชั่น STRONG..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารความ
โปร่งใสเป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความซื่อสัตย์และพัฒนาความโปร่งใส 
Link ภายนอก: http://www.wcrhospital.go.th/2019/showita.php 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................ ......................................................................................................  
 
         ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล         ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                             
           (นางพัชรีญา  เงินสัจจา)                      (นางสาวนงนุช มารินทร์) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
วันที่  7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                                  วันที่  7    เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
                                             ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                      
                                               (นายเกียรติก าจร  รู้ท านอง) 
                                                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                       วันที่  7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
 
 


