
    

บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่เมาะ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โทร. ๐ ๕42 7100-5  ต่อ  107                      
ที ่ลป  ๐๐32.301/695.1                  วันที่    5  พฤศจิกายน  2561               
เรื่อง  ขออนุมัติจัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซือ่สัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ   

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติและได้วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ พันธกิจ“สร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน แบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  นั้น 

โรงพยาบาลแม่เมาะ  ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต  และเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลคุณธรรม โดยบูรณาการในกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่  22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 - 16.30 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ และขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส ตามวันเวลาดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติจัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และพัฒนาความโปร่งใส  

 
    (นางสาวพัทจารี   สายก้อน) 
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

































รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ กลุ่มเจ้าหน้าที่ รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh) เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 

โรงพยาบาลแม่เมาะ 
ครั้งที่ 2 / 2561 

วันที ่8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.- 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ฯ โรงพยาบาลแม่เมาะ 

----------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นายกระสิน  เขียวปิง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ     ประธานกรรมการ 
2. นางศุภาพร  โพธิ์เอ้ียง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   กรรมการ 
3. นางทิพย์วรรณ ปิงแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม  กรรมการ 
4. นางจิตรา  จ าละคร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม   กรรมการ 
5. นางจุรีวรรณ  โพธิ์ศรีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   กรรมการ 
6. นางวรวิลาส  โสภะ  หัวหน้ากลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์  กรรมการ 
7. นายพิชิต  จินดารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีการแพทย์   กรรมการ 
8. นายประสิทธิ์  ภู่ไพจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ      กรรมการ    
9. น.ส.นุจิรดา  วาระนัง  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู   กรรมการ 
10. น.ส.พัทจารี  สายก้อน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ     

1.1  ความส าคัญและความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ นโยบายของรัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ต้อง
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนด
มาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการปูองกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุกจิตส านึก (2) 
ปูองกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่ายมุ่งเน้นกลยุทธ์การปูองกันตามแนวนโยบาย
รัฐบาล ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรร
มาภิบาล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-
Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้     และโครงการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใส
เป็นตัวชี้วัดที 44 ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโดยแบ่งการประเมินเป็นรายไตรมาส  

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ 1.2 ปฏิทิน ..... 



1.2 ปฏิทินแผนการด าเนินงานกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ประชุมคณะท างาน ITA  
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน/
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน (ผ่าน กกบ.) 

ภายใน 10 ตุลาคม 2561 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติการ
ด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
ภายใน 10 ตุลาคม 2561 

3. แจ้งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่ม
เพ่ือรณรงค์ด้านความโปร่งใส 

3. บันทึกแจ้งหน่วยงาน 
1 ตุลาคม 2561 

4. รวบรวมรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
ด าเนินงานเพื่อรณรงค์ด้านความ
โปร่งใส 

4.1 รวบรวมรายชื่อ เสนอรายชื่อสมาชิก
กลุ่ม ภายใน 10 ตุลาคม 2561 

5. คณะท างานก าหนดวัตถุประสงค์
และแนวทางการบริหารงานเพ่ือ
ความโปร่งใส 

5.1 คณะท างานประชุมจัดท า
วัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารงาน
เพ่ือความโปร่งใส  
5.2 ท าหนังสือแจ้งแต่ละหน่วยงาน 

ภายใน 15 ตุลาคม 2561 

6. จัดประชุมผู้เข้าร่วมกลุ่ม ให้
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโปร่งใส 
การบริหารความโปร่งใสและร่วม
จัดท าแผนงาน/กิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2562 (โดยก าหนด
กิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ) 

6.1 จัดท ากิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก
กลุ่ม ผ่านการประชุมประจ าเดือน
ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ 
6.2 จัดท าแผนงาน/กิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2562 (โดยก าหนด
กิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ) 

ประชุมประจ าเดือน 
ตามก าหนดสัปดาห์ที่ 3  

ของแต่ละเดือน  

7. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 

7. กลุ่มด าเนินกิจกรรมโครงการตามที่
ก าหนด 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ปูายรณรงค์ความโปร่งใส 
เพ่ือน าเผยแพร่ รณรงค์เรื่องความโปร่งใส
ทุกหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 2 จัดประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบ 
Evidence-Based Integrity & 
Transparency Assessment : EBIT 
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนและพัฒนารูปแบบ
การประเมินตามไตรมาส  

1 ธันวาคม 2561 -  
 31 สิงหาคม 2562 

/ ขั้นตอน .....  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

8. คณะท างานติดตามผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8. คณะท างานติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่
ก าหนด 
- ในรูปแบบเอกสารและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- กลุ่มประเมินบุคลากรในหน่วยงาน มี
ความตระหนักรู้และเข้าใจปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน เรื่องความโปร่งใส 

ภายใน 31 สิงหาคม 2562 

9. คณะท างานจัดท าสรุปผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ที่ก าหนด 

9. คณะท างาน ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน / รายไตรมาส  ภายใน 31 สิงหาคม 2562 

10. จัดท าเว็บไซด์/facebook เพ่ือ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน ภาพ
กิจกรรม ตลอดปี 2562 

 - ประสานงานจัดท าเว็บไซด์ 
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน up date ตลอดเวลา 

11. คณะท างานเขียนรายงานผล
การด าเนินงาน พร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อรับการประเมินผล ITA
ของหน่วยงาน จากคณะกรรมการ
ระดับเขต 

ส่งแบบส ารวจ แนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบผลการประเมิน 

ภายใน 31 สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือให้การด าเนินงานของกกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะฯ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมโปร่งใส 
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนด
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

/1. ด้านความโปร่งใส ..... 
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  1. ด้านความโปร่งใส 
   1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามภารกิจหลัก ในแต่
ละข้ันตอน ดังนี้ 

  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 
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.2  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการ  งบประมาณ ผู้ซื้อซอง ผู้ได้รับคัดเลือก   

1.2.3  ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง
กับ การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
ทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 
    1.3.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 

1.3.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/     ตัดสินผลการจัดซื้อจัด
จ้าง แต่ละโครงการ 

  1.3.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ 
    1.3.4 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 

1.3.5 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   1.4  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
   1.4.1 ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    1.4.2 น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาใช้
ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   1.5 มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1.5.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ ์ณ ส านักงานของหน่วยงาน 
    1.5.2 มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือสื่ออ่ืนๆ 
  1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1.6.1 มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   1.6.2 มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   1.6.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

/ 1.6.4 มีรายงาน ..... 
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1.6.4  มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค

และ แนวทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ 

  2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
  2.1 ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจ านงที่มุ่งน าหน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต และ
พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม 

2.2 ผู้บริหาร จะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์
สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 

2.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความ
กระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว 

2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 

2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการให้บริการ 

หรือการอ านวยความสะดวก 
 3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือมีสัมปทานใด ๆ ของ 
หน่วยงาน 
  3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับ
คู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
  3.5 การด าเนินงาน การอนุมัติต่าง ๆ จะต้องไม่มีการรากแซงจากฝุายการเมืองหรือผู้มีอ านาจเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

  4. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 
4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรมและ 

ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
  4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึน จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่ 
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 ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล 

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 

/ 4.6 ให้ม.ี.... 
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4.6 ให้มีการจัดท าแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็น 

รูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ านาจ และสามารถยับยั้งหรือปูองกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.8 ให้มีการด าเนินการเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

4.8.1 ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4.8.2 ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.8.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการ 
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

4.8.4 ให้การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพ่ือปูองกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4.9 ให้มีการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานให้มีการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
5.1 การคันเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน กาพิจารณา ความดี

ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบแฝง  
5.2 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพ้ืนฐานของความดี 
5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน การให้

ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
5.4 การใช่จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค้า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
5.6 ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่าง

สม่ าเสมอ 
๕.๘ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 

อย่างสม่ าเสมอ 
5.๙ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน      
5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

  5.10.1 ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่เป็นปัจจุบัน 
  5.1๐.๒ ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก โดยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีกา รเปรียบเทียบขั้นตอน 
กระบวนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
5.11.1 ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
/ 5.11.2 จัด ..... 
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5.11.2 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบ เพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจหลัก 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ   
  -ไม่มี- 
 
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.     
 
 
 
       (นางสาวพัทจารี  สายก้อน)     
                                                                         ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 
  (นายกระสิน  เขียวปิง) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ภาพกิจกรรม 
การประชุมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 15.00 น. - 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 

 













ภาพกิจกรรม 
การประชุมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 15.00 น. - 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 



 

 

   
ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ 

เรื่อง มาตรการการใช้รถราชการ 
                                            __________________________ 
 
  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มี ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อง  มาตรการการป้องกันการทุจริต  และแก้ ไขการกระท าผิ ดวินั ยของเจ้ าหน้าที่ รั ฐ ในสั งกัด                   
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐  ทั้งนี้
เพ่ือให้การป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่  การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  และการแก้ไขปัญหาการกระท า         
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  และเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข   มีคุณธรรม  จริยธรรม              
ในการปฏิบัติงานนั้น  โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงได้ก าหนดภารกิจที่จะต้องมีการควบคุม  และตรวจสอบ  เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ในระยะเริ่มต้นของการเริ่มด าเนินการ  ขอก าหนดมาตรการการใช้รถยนต์
ของทางราชการ  ไว้ดังนี้ 
   

1. การใช้รถราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ           
พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้         
การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนราชการกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด 

2. การเก็บรักษารถราชการ  ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้นและ
หากจ าเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน  ให้ท าบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นการชั่วคราว  หรือเป็นครั้งคราว 

3. ห้ามข้าราชการหรือบุคคลน ารถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว  หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ 
ทั้งในเวลาราชการ  และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

4. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง  
โดยใช้กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
 

จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 7  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                                    

             (นายกระสิน  เขียวปิง) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ  
       



ผู้ควบคุมการใช้รถจะแสดงแผนการใช้รถราชการของวันต่อไปทุกวันวันไว้ให้ทราบที่ 
กระดานไวท์บอร์ดที่งานยานพาหนะ โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ทะเบียนคุมการใช้รถราชการ โรงพยาบาลแม่เมาะ 
 

 
 
 

 



 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่เมาะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป อ.แม่เมาะ จ. ล าปาง  โทร. 0 5426 6104 ต่อ 104 
ที ่ ลป 0032.301/129.1    วันที ่  28 กุมภาพันธ์  2562 
เรื่อง ขออนุญาตน ารายงานกิจกรรมการด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
 โรงพยาบาลแม่เมาะ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

  ตามที่ ทางกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh) ได้จัดท ารายงานกิจกรรม
ด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างานข้ึน  นั้น 
 
  เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว จึงขออนุญาตน ารายงานการกิจกรรมด าเนินการด้าน
ความโปร่งใสในการท างานขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ www.maemohhospital.com     
เพ่ือได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 
 

(นางสาวพัทจารี   สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 


