
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน  51140 
ที ่ลพ.๐๐๓๒.๓๐๑/172       วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕63 
เรื่อง  ขออนุมัติจัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
        โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2563 และของเผยแพร่ทาง website 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

เรื่องเดิม 

 ตาม  ค าสั่งโรงพยาบาลแม่ทา ที่ 125/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานชมรม Strong คนแม่ทา โปร่งใส ไม่โกง  เพ่ือให้มีปลุกจิตส านึกการกระท าความดี ต้านโกง ต้าน
การทุจริต และท าให้บุคลากรสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และเพ่ือให้มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมเสริมบุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาให้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม ให้มีจิตส านึกในการกระท าความดี ปลุกจิตนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีความคิดฐาน ๒ 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม และการประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่บนพ้ืนฐาน
คุณธรรม ๔ ประการ "พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" 
 
เรื่องพิจารณา 
 1. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม  " แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน จิตพอเพียง
ต้านทุจริต" 
  - ไตรมาสที่  1  ธันวาคม 2562 
  - ไตรมาสที่ ๒  มีนาคม  2563 
  - ไตรมาสที่ 3  เมษายน 2563 
  - ไตรมาสที่ 4  สิงหาคม 2563 

 ๒. โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในแบบ
รายงานกิจกรรมแนบท้ายนี้ 

 ๓. ขออนุติแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ๔. ขออนุมัติเผยแพร่ทาง website โรงพยาบาลแม่ทา 

  จึงเรียนเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 

    

  
 
 
 

     ( นางการเกต   รังรองธานินทร์ ) 
     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
 

-  เพ่ือโปรดพิจารณา 
-  เห็นควรอนุมัติ 
 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

รกัษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 



 

 
 
 

ค าสั่งโรงพยาบาลแม่ทา 
ที่  125 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานชมรม “ STRONG คนแม่ทาโปร่งใส  ไม่โกง” 

............................... 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   ได้ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assesment (ITA) และส านักงาน ก. พ. ร. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดมิติภายในประเด็นการพัฒนาองค์กร  ตัวชี้วัดที่ 
9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตนั้น  เพ่ือการสร้างความตะหนัก  ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงาน  แต่ก็เป็น
สิ่งที่ส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างเสริมแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต  ที่จะส่งผลร้ายต่อสังคม  ชุมชนและ
ประเทศชาติ  เพ่ือให้เกิดการลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในองค์กร  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
การประเมิน ITA (EB1๙)  ที่ก าหนดให้หน่วยงานรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารงานที่โปร่งใส  หน่วยงานมีการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  ความชื่อสัตย์สุจริต  โรงพยาบาลแม่ทาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรม       
“ STRONG คนแม่ทาโปร่งใส  ไม่โกง”  โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะกรรมการ 

  1. นายเทพฤทธิ์     พัฒนรังสรรค์         นายแพทย์ช านาญการ    ประธาน 
  2. นางบุณฑริกา     สุภานันท์             พยาบาลวิชาชีพช านาญ    กรรมการ 
  3. นางยุพเรศ     ญาณมงคลศิลป์      เภสัชกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  4. นางสุบิน     ทองเอีย         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
  5. นางอัตถภรณ์     สุธรรมยะ         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
  6. นางจิราภรณ์      อาจหาญ         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ         
  7. นางบุศรินทร์      สีมา          เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ   
          8. นางการเกต     รังรองธานินทร์       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   เลขานุการ 
 

บทบาทหน้าที่ 
  1) ก าหนดวัตถุประสงค์  ระเบียบแบบแผนงาน  การด าเนินงาน  โครงการหรือกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ชมรม  โดยสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ริเริ่มในการสร้างคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานให้ปลอดการทุจริต  ปลอดการโกง  ปลอดการประพฤติมิชอบ  
  ๒) เป็นหู  เป็นตา  สอดส่อง  ตรวจสอบให้องค์กรมีการบริหารงานที่เกิดความโปร่งใส  
  ๓) ปลุกจิตส านึกเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบภายใน
โรงพยาบาลแม่ทาตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป 1 ค (ปลุกจิตส านึก  ป้องกัน  ปราบปราม
เครือข่าย)  



  ๔) วิเคราะห์ปัญหา  ความเสี่ยง  เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร  และสรุปข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ทา  
  5) การตรวจสอบการบริหารงานของโรงพยาบาลแม่ทา  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  และให้น า
กรอบการปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลมาวิเคราะห์   และพัฒนาให้เกิด
ความโปร่งใส  
  ๖) รายงานผลการด าเนินการของชมรมทุกไตรมาส   
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  27   ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 
 

 
(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทา 
ที ่ลพ.๐๐๓๒.๓๐๑/173       วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕63 
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานร่วมกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้     

เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต” โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เรียน  หัวหน้าทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 

 อ้างถึง 

  ตาม  บันทึกข้อความ  กลุ่มการพยาบาลที่ ลพ 0032.303./172 ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับข้อน จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต" โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลแม่ทา 
  ตาม ค าสั่งโรงพยาบาล ที่ 125/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานชมรม Strong คนแม่ทา โปร่งใส ไม่โกง 

 เพ่ือให้เจ้าหน้าทีม่ีปลุกจิตส านึกการกระท าความดี ต้านโกง ต้านการทุจริต และท าให้บุคลกร
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และเพ่ือให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
เสริมเสริมบุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาให้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้มี
จิตส านึกในการกระท าความดี ปลุกจิตนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีความคิดฐาน ๒ แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม และการประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม ๔ ประการ 
"พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" 

 ข้อพิจารณา 

 เพ่ือเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับข้อน แนวทางการด าเนินการป้องกันความ
เสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน และคุณธรรม ๔ ประการ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน     
ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกิจกรรม เป็นประจ าทุกเดือน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 



ส่วนราชการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  
ที ่ลพ 0032.301/175                              วันที ่    25  กุมภาพันธ์  2563 
เรื่อง   ขออนุญาตน ากิจกรรม“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
        โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล าพูน เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแม่ทา      

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

                     ความเป็นมา 
             ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ          
ประประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
  ข้อพิจารณา 
    ในการนี้ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแม่ทา มีความประสงค์จะน ากิจกรรม“แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต” โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
เผยแพร่บนเว็บไชต์ของโรงพยาบาลแม่ทา  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

                                        

                                       

                                                                (นางการเกต  รังรองธานินทร์) 
                  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

    
 
  

         
              อนุมัต ิ 

 
                        
    (นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
      รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 

 

 
 
 
 

 บันทึกข้อความ  



กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับข้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต" 
โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
๑. ปลุกจิตส านึกการกระท าความดี ต้านโกง ต้านการทุจริต และท าให้บุคลกรสามารถแยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมเสริมบุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาให้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม เสริมสร้าง 
คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีจิตส านึกในการกระท าความดี ปลุกจิตนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีความคิด 
ฐาน ๒ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓. เจ้าหน้าที่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้จากคู่มือ electronic ตามรอยพ่อ ขอท าความดี 
๔. เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีการการประพฤติ ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ "พอเพียง มี 
วินัย สุจริต จิตอาสา" 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
๑. จัดเวท ี"แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต" 
๒. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่โดยการให้รับชมวิดิทัศน์ ได้แก่ 
- การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
- ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- จิตพอเพียงต้านทุจริต 
- พลเมืองกับความรับผิดชอบของสังคม 
๓. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่โดยการให้รับชมวิดิทัศน์ ตามรอยพ่อ ขอท าความดี 
๔. กิจกรรมคลินิกถาม-ตอบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคุณธรรม ๔ ประการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ครั้ง/๑ ไตรมาส 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรม 
จ านวนผู้ร่วมคัดเลือก "บุคคลตันแบบ พอเพียง" ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา 
 
งบประมาณ   ไม่มีงบประมาณ  
 
สถานที่ด าเนินกิจกรรม  ห้องประชุมแม่ทาพิมาน โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
 คณะท างานชมรม  Strong คนแม่ทา โปร่งใส ไม่โกง 
 
         อนุมัต ิ

     
                       

                                                                                                                              
   (นางการเกต  รังรองธานินทร์) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                                               
                                                             

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 


