
รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลแมเ่มาะ 
เพื่อวางระบบในการตรวจสอบการปฏบิัตงิานของเจ้าหนา้ที่ตามมาตรฐานการปฏบิตัิงาน 

ครัง้ที ่1/2563 
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ  เวลา 13.30 - 16.00 น. 
 

ผู้มาประชุม 

๑. นพ.กระสิน    เขยีวปิง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ  ประธาน 
๒. นางจุรีวรรณ  โพธิ์ศรีลาภ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางจิตรา  จ าละคร เภสัชกรช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๔. นางศุภาพร โพธิ์เอ้ียง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางทิพย์วรรณ ปิงแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
๖. นางวรวิลาส โสภะ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
๗. นางสาวนุจิรดา วาระนัง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
๘. นายประสิทธิ์  ภู่ไพจิตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           กรรมการ 
๙. นายพิชิต   จินดารัตน์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน  กรรมการ 
๑๐. นางสาวพัทจารี สายก้อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     กรรมการ 

  

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 
โดย นายกระสิน  เขียวปิง ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ ประธานการประชุม  
 
ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

             ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ         
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน                
ใน ๕ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน           
การปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ(๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยได้น า               
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช.              
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี   
(ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   
จะต้องด าเนินการจัดท าก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 2 …. 

EB25 ขอ้ 3 



 

 

ระเบยีบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่3  เรื่องสบืเนือ่ง 

- ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องพจิารณา 

       ด้วยโรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ด าเนินการประกาศ ปฏิญญาองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ 
2562  จึงขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมน าไทย 4 ประการ คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา การที่เราจะเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ.2559-2564) 
ของกรมศาสนา ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขก าหนด   
  “พอเพียง” ประหยัด อดออม ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและพัฒนาตนเอง ให้มีความ
พอประมาณ พอดี พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้
ชีวิตอย่างมีเหตุผล รอบรู้ รอบคอบ สร้างภูมิคุ้มกันตนเอง โดยประเมินความเสี่ยงและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง    
  “วินัย”  ตรงต่อเวลา เคารพกติกาหน่วยงานและสังคม จะยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท าหน้าที่พลเมืองที่ดี 
  “สุจริต”  ซื่อสัตย์  ซื่อตรง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต 
  “จิตอาสา”  เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรู้จักให้ เสียสละและลงมือท าความดี
เพ่ือความสุขของผู้อ่ืนและส่วนรวม  ร่วมฟ้ืนฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือความมั่งคั่งยั่งยืน   ซึ่งเรา
สามารถท าได้ตลอดเวลา ท าได้ทุกวัน ทุกเวลา  เช่น การอธิบายเส้นทางให้ผู้มารับบริการ  การช่วย
ถือของ ยกของเมื่อเห็นคนอ่ืนหอบหิ้วของพะรุงพะรัง   
    ทั้งนี้เราสามารถเป็นต้นแบบคุณธรรม พอเพียง  วินัย สุจริต จิตอาสา และองค์กรคุณธรรมแก่
สังคม  ร่วมกันบูรณาการการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมทั้งในและนอกหน่วยงาน สร้างจิตส านึก
คุณธรรม 4 ประการ และค่านิยม  MOPH  ให้แก่บุคลากรและประชาชน เป็นคนดี คนเก่ง ค านึงถึง
ส่วนรวม เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของชาติไทยสืบไป 

ตอนนี้ได้มีการน า Flow chart/คู่มือ/มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานได้จัดท าและทบทวนร่วมกัน โดยใช้ระบบงานควบคุมภายใน เข้ามาตรวจสอบการประเมิน
และการเกิดอุบัติการณข์ึ้น โดยให้มีแนวทางและรายงานผลทุกครั้งหากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น และจัดท า
เป็นแนวทางขั้นตอนปฏิบัติงาน เพ่ือมีการปรับปรุงพัฒนางานขึ้น และแก้ไข ปรับปรุงวิธีการ น าขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ให้เราใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและ
ตรงกัน เพ่ือลดข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้  โดยให้ใช้ โปรแกรม Risk 
Management ที่อยู่ในในหน้าเว็บไซด์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ และให้รายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ ระเบียบวาระท่ี 5  .... 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 
       (นางสาวพัทจารี  สายก้อน)     
                                                                         ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 
  (นายกระสิน  เขียวปิง) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบลงทะเบียนการประชุม/อบรม 

เรื่อง คณะท างานการจัดวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ  เวลา 13.30- 16.00 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ภาพถ่ายกิจกรรม/การประชุม 
การประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลแมเ่มาะ 

เพื่อวางระบบในการตรวจสอบการปฏบิัตงิานของเจ้าหนา้ที่ตามมาตรฐานการปฏบิตัิงาน ครัง้ที ่1/2563 
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ  เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 
 
 


