
 

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนว่ยงาน 

โรงพยาบาลดา่นมะขามเตี้ย จงัหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และ
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ด ารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นกลไกส าคัญในการป้องกัน
การทุจริต และช่วยฟ้ืนฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และหาก
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถด าเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
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แผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านกึในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน เพื่อคนอ าเภอด่านมะขามเตี้ยมีสุขภาพดีแบบพอเพียง” 
อัตลักษณ์ 

“ซื่อสัตย์ มีวินัย โปร่งใส ตรวจสอบได้” 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
๑. ด้านความโปร่งใส 

๑) ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความ
โปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 ๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับ
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 ๔) ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 ๕) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
 

๒. ด้านพร้อมรับผิด 
๑) บุคลากรทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความยุติธรรม 

เป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความพร้อมที่จะให้บริการ โดย
มุ่งผลส าเร็จของงานและพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย 
ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

๒) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้น 
ตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลยพินิจในการให้บริการ
ผู้ป่วย 
 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๑) ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 

ให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
๒) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงิน 

สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 

๓) บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออก
อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในที่ท างาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

 ๑) ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความ
ซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นทุจริต
ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 ๒) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่อง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 
 ๓) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากร 
 ๔) มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 

๕.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 ๑) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ งาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และ
ด้านคุณธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
 ๓) บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
๖.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 ๑) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายในและผู้รับบริการ
ภายนอกเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 ๒) มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
ความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
 
๒. มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
 มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้.- 
 ๒.๑) มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒)  มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ๒.๓) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.๕) มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ 
 
 
 

                    ........................... .......................ผู้เสนอแผน 
                                                                      (นางสาวชฎาพร  หิริโสภาพร) 
                                                                    นกัจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

                                                                                   
 
 

....................................................ผู้เห็นชอบ 
                                                                     (นายประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ) 

                                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                              
                                                         รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      -๕- 
       

รายงานผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้  จงัหวดักาญจนบรุี 

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6(ไตรมาสที1่-ไตรมาสที2่) 
๑.ความเป็นมา 
 ด้วยโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ น าไปสู่การ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) 
๒.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ไตรมาส๑-๒) 
 ๒.๑ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดกิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์ว่า จะ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่ภาพกิจกรรมในไลน์กลุ่ม
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยและเฟสบุ๊ค 

๒.๒ จัดท าค าสั่งโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม โดยมุ่งเน้นกระตุ้นบุคลากรเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาระบบบริหารและบริการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๓ ลงประกาศเรื่องนโยบายความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ เสริมสร้างคุณธรรมและมาตรการป้องกัน
การทุจริต ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ เพ่ือวางแนวทางปฏิบัติอย่างกว้างให้บุคลากรของโรงพยาบาลด่านมะขาม
เตี้ยปฏิบัติตาม ที่ในไลน์กลุ่มโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยและเฟสบุ๊ค 
 ๒.๔ ออกประกาศ เรื่องนโยบาย GREEN&CLEAN Hospital ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๒.๕ มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆเช่น มาด้วยตนเอง โทรศัพท์(๐๓๔-672612) 
หนังสือหรือจดหมายร้องเรียน 
 ๒.๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติต้องมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด
จ้างทุกวิธี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนและ
ในการประกวดราคาซื้อ/จ้างทุกครั้ง ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการประกาศประกวดราคาตามระเบียบส านัก 

 
 
 



 
-๖- 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการก ากับดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 ๒.๗ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต
รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดให้บุคลากรเข้าร่วมทุกครั้ง 
 
๓.ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผน 

เนื่องจากเป็นปีงบประมาณแรกท่ีมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี ท าให้ยังไม่สามารถประเมินผลได้ชัดเจน ควรก าหนดตัวชี้วัด 
เป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
รายงานผลการก ากบัตดิตามการด าเนนิงาน 

ตามขอ้ก าหนดของคูม่อืการขบัเคลือ่นชมรมจรยิธรรมของ โรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้  จงัหวดักาญจนบรุ ี
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖6 (ไตรมาสที1่-ไตรมาสที2่) 

๑.ความเป็นมา 
 ระเบยีบชมรม “จรยิธรรมน าสขุ” เพื่อความโปรง่ใสโรงพยาบาลดา่นมะขามเตีย้ 

หมวดที ่1ชื่อและบทนิยาม สถานที่ตัง้ 
ข้อที่ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  

“ชมรมจริยธรรมน าสุข”เพื่อความโปรง่ใสโรงพยาบาลดา่นมะขามเตี้ย 

“ชมรมจริยธรรมน าสุข”เพื่อความโปรง่ใสโรงพยาบาลดา่นมะขามเตี้ย 
หมายถึง ชมรมท่ีข้าราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติงานหรือมีส่วน

ได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยร่วมกันจัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 
 ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความ
ซื่อสัตย์ สุจริตมีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆ นั้นสามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 

ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผยเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความ
รับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่า
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการส าคัญที่
จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานหรือมี
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึงมิใช่
เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความ
โปร่งใสให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือที่รวมตัวเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน คนท างาน
จะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใสรวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะด า เนินการให้
เกิดความถูกต้องเป็นหลักเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีที่มาท่ีไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุกกระบวนการ
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเองตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา" การท างานใดๆ ในระบบราชการ ถ้าเรากระท า
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต” 

ข้อที่ 2 ชมรมมีที่ตั้ง ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อที่ 3 ในข้อบังคับนี้ 
“ชมรม” หมายถึง “ชมรมจริยธรรมน าสุข”เพ่ือความโปร่งใสโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหาร “ชมรมจริยธรรมน าสุข”เพ่ือความโปร่งใสโรงพยาบาล

ด่านมะขามเตี้ย 
สมาชิก หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “ชมรมจริยธรรมน าสุข”เพ่ือความโปร่งใสโรงพยาบาล

ด่านมะขามเตี้ย 
 



หมวดที ่2วตัถปุระสงค์ 
 ข้อที่ 4 ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก องค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ คือ 
  (1) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ทุกวิชาชีพ ในด้านการป้องกันและปราบรามการทุจริตในระดับอ าเภอและต าบล 

(2) เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
(3) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก มีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

เครือข่ายหน่วยงานระดับอ าเภอและระดับต าบล ให้มีการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(4) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ทุกวิชาชีพ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีครรลอง
ของคุณธรรม จริยธรรม  

หมวดที ่3 สมาชกิ 
 ข้อที่ 5สมาชิกกลุ่มหมายถึง เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ที่สมัครใจเป็นสมาชิก
กลุ่มฯ 
 ข้อที่ 6 สมาชิกมีสิทธิ์เสนอญัตติต่อที่ประชุม ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวดที ่4การพน้สมาชกิภาพ 
 ข้อที่ 7 การพ้นจากสมาชิกภาพดังนี้ 
  (1) ชมรมฯหยุดด าเนินการ 
  (2)ตาย 
  (3)โอนย้ายไปสังกัดองค์กรสาธารณสุขอ าเภออ่ืน 
 ข้อ 8 เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลงแล้ว แจ้งให้คณะกรรมการบริหารชมรมทราบในการประชุม
กรรมการ 

หมวดที ่5หนา้ที่ของสมาชิก 
 ข้อ 9 สมาชิกมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส านึกที่ดีต่อ
หน้าที่เปิดเผยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วย
วิธีการต่างๆมีการสื่อสารการแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม
และประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะ
ช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอื่นมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเองตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับราชการตลอดเวลา” 
 
 
 
 



หมวดที ่6 คณะกรรมการ 
     ข้อ 10 คณะกรรมการชมรมประกอบด้วย 

1. นายแพทย์ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ   ประธาน 
2. นางอารมณ์  โคกแก้ว          รองประธาน 
3. นางสาวพจนารถ  เมืองหงส์           คณะท างาน 
4. นางสาววาสนา  มูลทรัพย์                 คณะท างาน 
5. นางสาวเด่นเดือน  ภูศรี        คณะท างาน 
6. นางสาวศิปาง  เพ็งน้อย       คณะท างาน 
7. นางณพัฐอร  สุขใส    คณะท างาน 
8. นางสาวอัณณ์  จิรเจริญพันธ์   คณะท างาน 
9. นางสาวเบญจวรรณ  บ่อสิน   คณะท างาน 
10.นางสาวจินตนา  ปรางค์จันทร์   คณะท างาน 
11.นายนิเชน  มณฑาทอง        คณะท างาน 
12.นายบุญเลิศ  ชินวัฒนกุล              คณะท างาน 
13.นางสาวชฎาพร  หิรโิสภาพร   คณะท างานและเลขานุการ 
14.นางสาวสุพัตรา  ผึ่งผาย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

     15.นางสาวนพรัตน์  จบไพร    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมวดที ่7 อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
 ข้อที่ 12 กรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ด าเนินการทั้งปวงของชมรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
  (2) อ านาจอ่ืนใดที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
  (3) ประสานงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  (4) ควบคุมการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
  (5) การด าเนินงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมสมาชิก 
  (6) แต่งตั้งคณะกรรรมการต่างๆเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม 

หมวดที ่8 การประชมุสมาชกิ 
 ข้อ 13 การจัดประชุมสมาชิกประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ข้อ 14 ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 
 
๒.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ไตรมาส๑-๒) 
 ๒.๑ ชมรมจริยธรรมน าสุข ได้มีกิจกรรมประชุมชี้แจงการด าเนินงาน ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๖ เผยแพร่ภาพกิจกรรมในไลน์กลุ่มโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยและเฟสบุ๊ค 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชมุ  

กลุม่ “จรยิธรรมน าสขุ” 
ครัง้ที ่ ๑ / ๒๕๖6 

วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ.  ๒๕๖5  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
ณ หอ้งประชมุดวงแกว้  โรงพยาบาลดา่นมะขามเตี้ย  จงัหวดักาญจนบรุี 

------------------------------ 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1. นายแพทย์ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ   ประธาน 
2. นางอารมณ์  โคกแก้ว          รองประธาน 
3. นางสาวพจนารถ  เมืองหงส์           คณะท างาน 
4. นางสาววาสนา  มูลทรัพย์                 คณะท างาน 
5. นางสาวเด่นเดือน  ภูศรี        คณะท างาน 
6. นางสาวศิปาง  เพ็งน้อย       คณะท างาน 
7. นางณพัฐอร  สุขใส    คณะท างาน 
8. นางสาวอัณณ์  จิรเจริญพันธ์   คณะท างาน 
9. นางสาวเบญจวรรณ  บ่อสิน   คณะท างาน 
10.นางสาวจินตนา  ปรางค์จันทร์   คณะท างาน 
11.นายนิเชน  มณฑาทอง        คณะท างาน 
12.นายบุญเลิศ  ชินวัฒนกุล              คณะท างาน 
13.นางสาวชฎาพร  หิรโิสภาพร   คณะท างานและเลขานุการ 
14.นางสาวสุพัตรา  ผึ่งผาย    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

     15.นางสาวนพรัตน์  จบไพร    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
เริ่มประชมุ เวลา 13. 0๐ น.  

- ประธาน  เปิดประชุม  
- ตามวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ในปีที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะลดและควบคุมปัญหาการ
ทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง เนื่องจากสาเหตุที่ส าคัญของการทุจริตนั้นเกิดจากหน่วยงานภาครัฐ มิได้มีการ
ป้องกันการทุจริตตามอ านาจหน้าที่อย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อีกทั้งเมื่อ เกิดการ
ทุจริตไม่มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายท าให้ไม่สามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การสร้างความรักและยึดประโยชน์ประเทศชาติ
เหนือประโยชน์ส่วนตน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม สามารถตรวจสอบได้ และต้องให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 



  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วน
ราชการทีม่ีความใกล้ชิดประชาชนในการให้บริการด้านสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งกลุ่ม “จริยธรรมน าสุข” เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงาน
ภายในหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร ยึดประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่มีการด าเนินการอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที ่2  เรื่องเพ่ือทราบ  
  สืบเนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. ได้ออกแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีข้อค าถามในหัวข้อ 

ว่าหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร กลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงได้
ด าเนินการรับสมัครสมาชิกเพ่ือด าเนินการ และได้ตั้งกลุ่มโดยมีชื่อกลุม่ว่า “จริยธรรมน าสุข” ขึ้น โดยมีสมาชิก
ทั้งหมด  15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้      

 
๑. เพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        
              ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประพฤติตนและปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
        ๓. เพ่ือให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
        ๔. เพ่ือให้เกิดความรักและสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยมุ่งหวังให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้ 
        โดยกลุ่ม “จริยธรรมน าสุข” จะด าเนินการจัดกิจกรรมให้บุคลากรในโรงพยาบาลด่าน
มะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้ 
        ๑. หน่วยงานด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
         ๒. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความรักและสามัคคี โดยมุ่งหวังให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้ 
มตทิีป่ระชมุ  -รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่3  เรื่องทีเ่สนอให้ทีป่ระชมุพจิารณา 
   ขอเสนอให้ในที่ประชุมเสนอแนวทางในการด าเนินกิจกรรมตาม วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
“จริยธรรมน าสุข”  โดยจะขอจัดกิจกรรมรณรงค์ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  
จังหวัดกาญจนบุรี   โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรม คือ สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเดินรณรงค์ไปยังแต่ละกลุ่มงานของ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการแจกแผ่นพับโดยมีเนื้อหาเพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก   ธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้จึงขอความ
เห็นชอบในมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 



 

ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
- ไม่มี 

เลิกประชมุ เวลา ๑6.00 น. 

 

               ลงชื่อ.............…………………………ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวสุพัตรา  ผึ่งผ่าย)                 

           
        
ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                                                                                
    (นายประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ) 

                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียร ๘๐ พรรษา                                              
                                       รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 

                        ประธานกลุ่ม “จริยธรรมน าสุข” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


