
 
     บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  โรงพยาบาลแม่เมาะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จังหวัดลำปาง โทร . 0 5426 6104 ต่อ 104 
ที ่ ลป ๐๐๓๒.๓01/ 117     วนัที่  4  กุมภาพันธ์  2563 
 

เรือ่ง   ขออนุมัติจัดประชุม ชมรม Strong แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti-Corruption Team) 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 
 
  ตามที่โรงพยาบาลแม่เมาะได้รวมกลุ่มจัดตั้งชมรม Strong แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti- 
Corruption Team) เพ่ือร่วมกันตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลแม่เมาะ  นั้น 
 
  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงาน     
กลุ ่มชมรม Strong แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti-Corruption Team) ในวันที ่ 6 กุมภาพันธ์  2563         
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่เมาะ ชั้น 2 (ชัยพฤกษ)์ เวลา 14.00 น. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

  (นางสาวพัทจารี   สายก้อน) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
          ทราบ/อนุมัติ 
 

 
     (นายกระสิน เขียวปิง) 

                                 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตำแหน่ง 
                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บนัทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ  โรงพยาบาลแม่เมาะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จังหวัดลำปาง โทร . 0 5426 6104 ต่อ 104 
ที ่ ลป ๐๐๓๒.๓01/ว117.1      วนัที่  4  กุมภาพันธ์  2563 
เรื่อง   เชิญประชุม 
 
เรยีน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
 
  ตามที ่ โรงพยาบาลแม่เมาะได ้จ ัดตั ้งชมรม Strong แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti - 
Corruption Team) เพื่อร่วมส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อ        
การทุจริตและพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของโรงพยาบาลสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติประจำ            
หรือวัฒนธรรมโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการกล่อมเกลาสังคมให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน
จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความอาย หรือ      
ความกลัวที่จะกระทำการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนาธรรมความคิดแยกแยก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม Strong           
แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti-Corruption Team) แล้ว นั้น 

โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงขอให้ท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มชมรม Strong 
แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti-Corruption Team) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
แม่เมาะ ชั้น 2 (ชัยพฤกษ์) เวลา 14.00 น. 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 
 
 

(นายกระสิน   เขียวปิง) 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหนา้กลุม่งาน /หวัหนา้งาน ทุกงาน ทราบ/ถอืปฏบิตั ิ



รายงานการประชมุ 
คณะทำงานชมรม Strong แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti-Corruption Team) 

วนัที ่ 6 กมุภาพนัธ ์2563 
ณ  หอ้งประชมุราชพฤกษ ์ชัน้ 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายกระสิน  เขียวปิง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ    ประธานกรรมการ 
2. นางจุรีวรรณ  โพธิ์ศรีลาภ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
3. นางจิตรา  จำละคร  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
4. นางวรวิลาส  โสภะ  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ    กรรมการ 
5. นางทิพย์วรรณ ปิงแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    กรรมการ 
6. นายประสิทธิ์  ภู่ไพจิตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    กรรมการ 
7. นางศุภาพร  โพธิ์เอ้ียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    กรรมการ 
8. นางสาวพัทจารี สายก้อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    กรรมการ 

   และเลขาฯ 
 
เริ่มประชมุเวลา  14.00 น. 
 
วาระที ่1  เรือ่งประธานแจ้งให้ทราบ 
  ตามประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง จัดตั้งชมรม Strong แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti- 
Corruption Team) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดูแลสอดส่องให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมฯ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 และให้เจ้าหน้าที่เข้าร่มชมรม Strong       
แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti-Corruption Team)  นั้น ปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมทั้งสิ้น 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.12 ของเจ้าหน้าที่ท้ังหมด  
 
โดยมวีตัถปุระสงคด์ังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
2. เพ่ือดูแลสอดส่องให้การบริหารงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
3. เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันการกระทำการทุจริตในหน่วยงาน 

 
แนวทางในการดำเนนิงาน 

1. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเรื่อง การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อการทุจริต 
2. สร้างความตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนร่วมให้กับบุคลากร

โรงพยาบาลเถิน 
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสั่งสอน หรือ ถ่ายทอดเรื่องการไม่ทนต่อการทุจริตจากรุ่นพ่ี        

สู่รุ่นน้อง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ วาระท่ี 2... 



-2- 
 
วาระที ่2  รบัรองการประชมุครัง้ที่แลว้ 
 ไม่มี 
 
วาระที ่3 เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุ 
 ไม่มี 
 
วาระที ่4  เรือ่งพจิารณา 
 กำหนดให้จัดกิจกรรม/และแนวทางตรวจสอบ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกไม่ให้ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาล วันที่ 19 มีนาคม 2563 

2. แนวทางตรวจสอบ สอดส่องดูแลความเสี่ยง ดังนี้ 
1) การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
2) การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือญาติเจาหน้าที่ หรือผู้ป่วย 
3) การรับงานจากภายนอก หรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน จน

กระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ประจำ 
4) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
5) การนำรถราชการไปใช้ธุระส่วนตัว 
6) การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
7) การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  เช่น คอมพิวเตอร์ฯ 

 
ประธาน  เห็นควรให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบและถือปฏิบัติ โดยให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย หัวหน้างาน ทุกงานแจ้ง
เจ้าหน้าที่สมาชิกในกลุ่มในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ หากผู้ใดพบพฤติกรรมดังกล่าวให้แจ้งคณะทำงาน
รับทราบทันที 
ที่ประชมุ  รับทราบ 
 
ปดิประชมุ  เวลา 16.00 น. 
 
 

  (นางสาวพัทจารี สายก้อน) 
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

   (นายกระสิน เขียวปิง) 
                              นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตำแหน่ง 
                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ    
                                                   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


