
 
  

 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานนิติการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. ๐ ๔๓71 1750 – 4 ต่อ 9602 

ที ่  มค ๐๐๓๒.2๐๑/พิเศษ  วันที่     9   มกราคม  2563 

เรื่อง   การด าเนินงานชมรมสตรองรักษ์คุณธรรม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 

ด้วย โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดตั้งชมรมสตรองรักษ์คุณธรรม ในปี 2563 โดยมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือ ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนา  ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต นั้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ชมรมฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุง
และพัฒนาให้   โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม  ปลอดจาก 
การทุจริต  โดยสมาชิกชมรมฯ มีการร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และร่วมสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี  
โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม เกิดการตระหนักและร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในองค์กร    
และขออนุญาตน ากิจกรรม และผลการด าเนินงานของชมรมฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลมหาสารคาม ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
   
      
      (นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน) 
                             นิติกร 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 
        -  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
         (นางกัญตา ค าพอ) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       
รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 
 

ทราบ/อนุญาต 
 

  
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

 
 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓    
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน      
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ และ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงให้
ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ(Human Resource for 
Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุ
เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  บุคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รับการ
ดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือ คนที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได้และพร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืน ตามแนวทาง
ค่านิยมขององคก์ร MOPH คือ 
 M: Mastery  ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความ

โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
2. โรงพยาบาลมหาสารคาม  มีมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ 

 
หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน   

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
2. หลักธรรมาภิบาล คือ  

- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส    
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- หลักความคุ้มค่า            

3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 

กลุ่มสตอง รักษ์คุณธรรม 
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แนวทางการด าเนินงาน 

1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัว
มาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าเอียง 
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 5. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วย

ความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีการประชุมกลุ่มฯ ทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่มเพิ่มเติม 
3. ด าเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะ

ต่างๆ ดังนี้ 
1) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ

เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
2) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self –dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ

พวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 
3) การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการ

จ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่
ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

4) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของ
ทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน า
ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

5) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ  
M (Mastery) ครองตน ครองคน ครองงาน และเป็นนายตัวเอง 

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด มีความซื่อสัตย์  
มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ  
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

S (Service Excellence)  ระบบบริการที่เป็นเลิศ 
                H (Harmony)  ความสามัคคี  

K (Knowledge)  มีความรู้ 
คณะ… 
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คณะที่ปรึกษากลุ่ม 

1. นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2. นายสุดชาย  เลยวาณิชย์เจรญิ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแพทย์ 
3. นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

คณะบริหารจัดการกลุ่ม 
1. นางกัญตา ค าพอ   รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ประธาน 
2. นางธนพร มุตาพร   รองผู้อ านวยการด้านจริยธรรม        รองประธาน 
3. นางสง่า พิมพ์สิม   หัวหน้างานสารบรรณ   คณะท างาน 
4. นางจุรีรัตน์ ผุดผ่อง   หัวหน้างานธุรการ   คณะท างาน 
5. นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน นิติกร    คณะท างาน/เลขานุการ 

 

การด าเนินงาน   
1. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ประจ าปี 2563  และผู้บริหารของโรงพยาบาลมหาสารคาม ก าหนดอัตลักษณ์องค์กร  ในช่วงระหว่างเดือน 
มกราคม–กุมภาพันธ์ ให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข  รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดประพฤติ 
ปฏิบัติตามค่านิยมครองตน ครองคน ครองงาน ดังนี้  

1.1 มีความตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติงาน, การเข้าร่วมประชุม หรือการเข้าร่วมท ากิจกรรม 
1.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย รักการเรียนรู้ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ 
1.3 มีวินัยเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน 
1.4 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์,กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
1.5 สร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
และประกาศอัตลักษณ์ เป็นนโยบายหลักในการด าเนินงานของ โรงพยาบาลมหาสารคาม  ในที่

ประชุม เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าหน่วยงานย่อย ได้รับทราบ  พร้อมทั้ง ให้น าอัตลักษณ์ขององค์กรไป
ถ่ายทอด เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาสารคาม  ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ขององค์กร  มีการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ขององค์กร  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรท่านอ่ืนต่อไป 

2. ผู้บริหารของโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3. กลุ่มฯ ได้เข้าร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

4.  ผู้บริหารของโรงพยาบาลมหาสารคาม  ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และใช้หลักวิธีการ
จัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองที่ดี (Organization Governance : OG), การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และจรรยาบรรณข้าราชการในการบริหารงานเพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลัก
จริยธรรม 

 
 

 
(นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 



 
  

 
 

 
 

ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก 
คุณสมบัต ิ:  

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด
โรงพยาบาลมหาสารคาม 

2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางกัญตา ค าพอ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
2 นายเนติ สาธิตสมิตพงษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวสิริญญาพร คงแสนค า      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
4 นายจีระพันธ์ แสงยศ นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
5 นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน      นิติกร 
6 นางพรรณี ภูมีชิต นักวิชาการพัสดุ 
7 นางจุรีรัตน์ ผุดผ่อง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8 นายนพดล พ่ัวคูขาม นักจัดการงานทั่วไป            
9 นางสาวศีตภา พลแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสตรอง รักษค์ุณธรรม 



 
  

 
 

 
ปฏิทินการด าเนินงานกลุ่มสตรอง รักษค์ุณธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชุมคณะท างานกลุ่ม ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน/การ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ม.ค.๒๕๖3 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม/
เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/
รวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพื่อรณรงค์
ด้านความโปร่งใส  
 

ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย ทุกสัปดาห์ / 
แนะน าโดยคณะบริหารกลุ่ม 

ม.ค.–มี.ค.๒๕๖2 

ประชุมก าหนดวัตถุประสงค์ และ
แนวทางการด าเนินงาน 

คณะท างานประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 

มีนาคม ๒๕๖3 

จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่อง
ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม 

จัดกิจกรรมเพ่ือประกาศเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต แสดงจุดยืนที่จะปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม 
(จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยตรง และเข้าร่วมใน
เวทีการประชุมต่างๆ) 
 

มีนาคม - เมษายน 
๒๕๖3 

ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม ประเมินบุคลากรใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 
มีความตระหนักรู้และเข้าใจ ปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส 
 

เมษายน ๒๕๖3 

สรุป/จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมิน และเพ่ือพัฒนา /ปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป 
 

ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖3 
 

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงและพัฒนา ให้
โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็น
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการ
ทุจริต 
 

ด าเนินกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า  ใ ห้ โ ร ง พ ย า บ า ล
มหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต  
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวัง
รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ 
 

เม.ย.–ก.ย.2563 

 
 

 



 
  

 
 

 

 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม                                 

 
         วันที่    
 

เรียน  ประธานคณะบริหารจัดการกลุ่ม 
 

  ๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                          
ต าแหน่ง                                                 สังกัดหน่วยงาน     
ว./ด./ป.เกิด    อายุ  ปี   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี          
หมู่ที่            ซอย             ถนน    ต าบล    
อ าเภอ    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์          
โทร.(ท่ีบ้าน)   โทร.(มือถือ)    E-mail    

  ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก กลุ่มสตรอง รักษค์ุณธรรม 

  ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้สมัคร 
(    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 

กลุ่มสตรอง รักษค์ุณธรรม 



 
  

 
 

สรุปผลการประชุมคณะท างานกลุ่มสตรอง รักษค์ุณธรรม 
วันที่  14  มกราคม 2563   ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาสารคาม 

 
เริ่มประชุม 13.00 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

  1.  นางกัญตา ค าพอ           
  2.  นางสาวสิริญญาพร คงแสนค า      
  3.  นายจีระพันธ์ แสงยศ            
  4.  นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน      
  5.  นางพรรณี ภูมีชิต           
  6.  นางจุรีรัตน์ ผุดผ่อง           
  7.  นายนพดล พ่ัวคูขาม           
  8.  นางสาวศีตภา พลแก้ว          

 9.  นางธนพร มุตาพร    
 10.  นางสง่า พิมพ์สิม    

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและ

พัฒนา ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
โดยจะมีการประชาสัมพันธ์รับสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ิมเติม  และจะมีการร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และ
ร่วมสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี   โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เกิดการตระหนักและร่วม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในองค์กร 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

- ไม่มี 
วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 
  4.1 ในปี 2563 กลุ่มสตรอง รักษ์คุณธรรม ได้มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและ
พัฒนา ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต   
บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม เฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน
ลักษณะต่างๆ 
  4.2 กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง คือการร่วมแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต แสดง
จุดยืนที่จะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ในเวทีการประชุมต่างๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แนว
ทางการด าเนินงานของกลุ่ม 
วาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไม่มี 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
ปิดประชุม   15.30  น. 
 

(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 



 
  

 
 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มสตรอง รักษค์ุณธรรม  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือ
ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ปลอดจากการทุจริต โดยสมาชิกกลุ่มฯ มีการร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และร่วมสร้างธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ดีโดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคามเกิดการตระหนักและร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีใน
องค์กร 
แนวทางด าเนินกิจกรรมในปี 2563 
1. ด้านความพร้อมรับผิด 

1.1 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องให้ความส าคัญของการปฏิบัติงาน   ตามภารกิจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 

1.2 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

1.3 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจาก
ประชาชน /ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
2.1 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ

ผลประโยชน์ที่มิควรรับทั้งหลายทั้งปวง 
2.2 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องไม่ทุจริตทั้งในรูปแบบของตัวเงิน สิ่งของ และเวลา

ราชการ 
2.3 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด 

ๆ ของหน่วยงาน 
 

3. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
3.1 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรม และ

ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
3.2 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้อง ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะ

ด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
3.3 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
3.4 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้    ในราชการไปใช้ส่วนตัว 
3.5 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม จะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ     เอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
3.6 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่อง

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
4.1 สร้างปัจจัยความผูกพันให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม มีความรักองค์กร และพร้อมให้ความ

ร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคาม ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็น

มาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องเสมอ 
4.3 เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลมหาสารคามต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือก

ปฏิบัติ 

กลุ่มสตรอง รักษ์โปร่งใส  
 



 
  

 
 

 
คณะท างานกลุ่มสตรองรักษ์คุณธรรม ได้ประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปี 2563 

  วันที่  14  มกราคม  2563 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาสารคาม 

 

 
 
 
 



 
  

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม 

ตามประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม 

วัน/เดือน/ปี  11 มีนาคม 2563 

หัวข้อ การด าเนินงานกลุ่มรักษ์คุณธรรม 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
โรงพยาบาลมหาสารคาม  ได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มรักษ์โปร่งใส เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา  ให้
โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

พัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน 
(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน) 

ต าแหน่ง  นิติกร 
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

กัญตา ค าพอ 
(นางกัญตา ค าพอ) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร 
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน 

(นายพัฒนพงศ์ คลังสูงเนิน) 
ต าแหน่ง  นิติกร 

วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 


