รายงานการประชุมชี้แจงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตาม Flow chart คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่ทา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสันติ วงศฝั้น
2. นางการเกต รังรองธานินท์
3. นางยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์
4. นายสุดอานาจ ธรรมชัย
5. นางพัชรี คาธิตา
6. นางสาวรุ่งทิวา เขื่อนศรี
7. นางจิราภรณ์ คงเสถียรพงษ์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ทา
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสันติ วงศ์ฝั้น ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ทา ในฐานะประธานในที่ประชุม
ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๕ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency
Assessment: ITA)
๑.๒ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงานป.ป.ช.) ได้ดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมา
ภิบาล (Governance Excellence)โดยมีมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ในการป้องกันการทุจริตประกอบด้วย (ต)ปลูก/
ปลุกจิตสานึก (๒) ป้องกัน (๓) ปราบปราม และ(๔) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล
ดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาลยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CP) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕"๖๐- ๒๕'๖๔)
ที่ประชุมมีมติ : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เนื่องจากเป็นการประชุมประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
โรงพยาบาลแม่ทา ได้จัดทาประกาศเรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ทาเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในการนี้ เพื่อให้มาตรการ กลไก เกี่ยวกับ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การปฏิบัติ และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
สาหรับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน โดยให้ยึดถือและปฏิบัติควบคุมกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ Flow chart
และคู่มือปฏิบัติงานต่าง ๆ โรงพยาบาลแม่ทาจึงกาหนดมาตรการ กลไกเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความโปร่งใส
๑.๑ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาทุกระดับ ต้องให้ความสาคัญ และส่งเสริม
การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก สามารถตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานได้
๑.๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
1.๓ มุ่งนั้ น กาจั ดหาพัส ดุภ าครั ฐ โดยการซื้อ จ้ า ง เช่ า แลกเปลี่ ยนหรือโดยวิธี อื่นใด ให้ ส อดคล้ องกั บ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วีธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment
- ITA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๔ ให้มีการจัดทาแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
๑.๕ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพรให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง
๒. ด้านความพร้อมรับผิด
๒.๑ บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทาทุกคน จะต้องประพฤติตนเป็นคนดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้ งชั่งใจไม่กระทาการโกงหรือทุจริต หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บริหาร
และปฏิบัติด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้ น เต็มความสามารถ มีความพร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายส่งเสริมความรับผิดชอบส่วน
บุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๒.๒ ดาเนินการและปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการดาเนินงานอย่าง
เคร่งครัด ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
๓.๑ ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด กากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้
อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทาผิดต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๓.๒ บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับ
เงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใด ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องหรือมีพฤติกรรมที่
เข้าขายการทุจริตต่อหน้าที่
๓.๓ บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิดสิ่งไหนทา
ได้ สิ่งไหนทาไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะไม่ให้
ประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เช่น ซองจดหมายครุท การใช้
รถราชการในงานส่วนตัว การนารถส่วนตัวไปล้างในสถานที่ราชการ
4. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
4.๑ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกระดับในโรงพยาบาลแม่ทา มีแนวทางการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
4.๒ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานหัวหน้างานทุกระดับในโรงพยาบาลแม่ทา ยึดถือ
ปฏิ บั ติต ามมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง โยกย้ าย และการพิ จ ารณาความดี
ความชอบ โดยคานึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และค้นคุณธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลัก
คุณธรรมในการดาเนินชีวิต
4.๓ บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
5. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
5.๑ พัฒนาช่องทางการสื่อสาร สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากร
ภายใน และผู้รับบริการภายนอก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
5.๒ มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
ที่ประชุมมีมติ : รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ปิดการประชุมประชุมเวลา 15.05 น.

(นางการเกต รังรองธานินทร์)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสันติ วงศ์ฝั้น)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ทา

