คำสั่งโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง
ที่ 25 / ๒๕๖3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งอำสำต้ำนคอร์รัปชั่น STRONG
…………………………………………………………………….
เพื่อ ให้กำรดำเนินงำนกำรประเมินหน่วยงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ภำครัฐในกำรตอบแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประเด็นขอคำถำม MOIT19 หน่วยงำนมีกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรในหน่วยงำนในนำม”ชมรม STRONG”
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรกิจกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ในหน่วยงำน ของโรงพยำบำล
เวี ย งเชี ย งรุ้ ง เป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำและตรวจสอบกำรทุ จ ริ ต ได้ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร
กลุ่มโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งอำสำต้ำนคอร์รัปชั่น STRONG ดังนี้
1. นำงสำวณัฏฐ์ภัทร์
2. นำงสำวชนกนันท์
3. นำงสำวอัมพิรำ
4. นำยกฤตเมศร์
5. นำยวศินภัทร์
6. นำยธีรวัฒน์
7. นำยพรหมเมศร์
8. นำยเรือพงศ์
9. นำยธนวันต์
10. นำงพัชรีญำ

เหลืองธำดำ
ขันยอด
แก้วกรอง
ชุมภูคำ
ไพศำลยศกุล
มณีจันสุข
ตำแก้ว
แสนทิยะ
อึ้งตระกูล
เงินสัจจำ

ประธำนกลุ่ม
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

บทบาทหน้าที่
1. ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ โ รงพยำบำลเวี ย งเชี ย งรุ้ ง มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ปั ญ หำ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย
2. ดำเนินกำรสร้ำงและเชื่อประสำนเครือข่ำยในกำรต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ดำเนิ น กำรรวบรวมข้ อ มู ล และ/หรื อ ปั ญ หำอั น เกิ ด จำกทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ ผู้ บ ริ ห ำร
ดำเนินกำรแก้ไข
4. ดำเนินกำรเพื่อให้โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น
5. เพื่อให้กำรดำเนินกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
6. เพื่อรวบรวมสรุปปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นำงสำวนงนุช มำรินทร์)
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง

กลุ่มโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งอาสาต้านคอร์รัปชัน STRONG
หลักการและเหตุผล
องค์กำรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International –TI) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ในประเทศเยอรมนี เป็นองค์กรภำคประชำสังคมระดับโลก มีเครือข่ำยใน 120
ประเทศทั่วโลก ได้ทำ Corruption Perceptions Index (CPI) รำยงำนว่ำ อันดับควำมโปร่งใสของประเทศ
ไทยนั้น ยังมีปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงอยู่มำก เป็นปัญหำเรื้อรังมำอย่ำงยำวนำน
เป็น ปัญหำซึ่งยำกต่อกำรแก้ไข ในปี 2552 ประเทศไทยติดอันดับ 10 ของเอเชีย (อยู่ที่ลำดับ 84
จำกสมำชิกทั้งหมด 178 ประเทศ) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547,น. 22-26) ได้กล่ำวไว้ว่ำสำเหตุ
ของกำรทุจริตคอร์รัปชันมำจำกองค์ประกอบต่ำงๆ คือ
1) ระบบกำรเมืองและระบบรำชกำรมีเกรำะกำบังที่แน่นหนำ
2) ภำคประชำชนขำดควำมเข้มแข็งและขำดผู้นำในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันที่แข็งแกร่ง
3) ค่ำนิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรำกลึกในสังคม เช่น ค่ำนิยมในสังคมอุปถัมภ์
4) กำรขำดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมแนวทำงหรือมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรป้องกันกำรทุจริต
คอร์รัปชันในสังคมไทย
จำกที่กล่ ำวมำแล้ ว จะเห็ นว่ำสั งคมไทย ยังมีปัญหำด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันอีกมำกมำย
หลำยรูปแบบ ซึ่งพอสรุปปัจจัยที่ประชำชนยังไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมรัฐธรรมนูญได้ คือ
1) ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับปัญหำเชิงระบบ
และโครงสร้ ำงที่เชื่อมโยงกันเอง อันก่อให้ เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมไทย เกิดเป็นสุ ญญำกำศของระบบ
และโครงสร้ำงในกำรทุจริตและคอร์รัปชัน
2) ประชำชนยังไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรร้องทุกข์/ร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ในช่องทำง
ที่เป็นทำงกำรของรัฐ เพรำะมีขั้นตอน ระเบี ยบกำรที่ยุ่งยำกและซับซ้อน สถำนที่ในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียนอยู่
ห่ำงไกล เช่น ระดับ อำเภอ ระดับ จังหวัด หรือในระดับประเทศ บำงครั้งมีอิทธิพลของผู้ มีอำนำจครอบงำ
3) ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นคนระดับรำกหญ้ำ มีปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำน
กำรศึ ก ษำ ปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงเศรษฐกิ จ และรำยได้ และ ควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงสั ง คม แม้ รั ฐ บำล
ได้พยำยำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำ โดยกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือกำรศึกษำ หรือนโยบำยกำรเพิ่ มค่ำจ้ำง
กำรประกั น รำยได้ เ กษตรกร แต่ ก็ ยั ง ขำดกำรมองปัญ หำที่ ลึ ก ซึ้ง ท ำให้ กลไกภำครัฐ ยั ง ขำดประสิ ท ธิ ภ ำพ
ขำดกำรมีส่วนร่วม ในกำรกำหนดนโยบำย ส่วนใหญ่เป็นกำรสั่งกำรจำกบนลงล่ำง
นอกจำกกำรใช้มำตรกำรทำงด้ำ นกฎหมำยแล้ ว กำรป้ องกัน ทุจริ ตคอร์รัป ชั่นโดยกำรให้
ทุกภำคส่วนร่วมกันศึกษำเรียนรู้และทำควำมเข้ำใจและช่วยกันเผยแพร่ควำมรู้โดยให้สื่อมวลชน องค์กรอิสระ
และองค์กรตรวจสอบภำคประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นแนวทำงหนึ่ง
ที่จะป้องกันกำรคอร์รัปชั่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ
และสร้ำงจิตสำนึกกำรตระหนักรับรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นช่องทำงผลักดันและป้องกันปัญหำ
กำรทุจริ ตคอร์รั ปชันในสั งคมไทย โดยใช้กระบวนกำรอบรมและกำรรณรงค์แบบมีส่ว นร่ว มกันทุก ภำค
ส่วน เพื่อป้องกันและร่วมกันสร้ำงเสริมและผลักดันเป็นนโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตคอร์รัปชัน
/วัตถุประสงค์...

-2วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ ปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทย
2. เพื่อสร้ำงและเชื่อมประสำนเครือข่ำยในกำรต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลและ/หรือ ปัญหำอันเกิดจำกทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ผู้บริหำรดำเนินกำร
แก้ไข
4. เพื่อให้โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งปรำศจำกกำรคอรัปชั่น
5. เพื่อยกระดับควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
แนวปฏิบัติ
1. สมำชิกเป็นเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง
2. สมำชิกทุกท่ำนต้องประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บน มำตรฐำน ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
3. สมำชิกต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
4. สมำชิกต้องสอดส่องดูแลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำล เพื่อป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต
5. สมำชิกต้องมีกำรติดตำมและประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
วัน/เดือน/ปี : 7 มีนำคม 2565
หัวข้อ : การกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการ
รวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
รายละเอียดข้อมูล :
1. ประกำศโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มโรงพยำบำล เวียงเชียงรุ้งอำสำต้ำน
คอร์รัปชั่น STRONG
2. แนวทำงกำรดำเนินกิจกรรมของชมรม “กลุ่มโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้งอำสำต้ำนคอร์รัปชั่น STRONG”
Link ภายนอก: https://www.wcrhospital.go.th/2019/showita.php
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยพจนำรถ พจน์สุจริต)
นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
วันที่ 5 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

(นำงสำวนงนุช มำรินทร์)
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง
วันที่ 5 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นำยเกียรติกำจร รู้ทำนอง)
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
วันที่ 5 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565

