
รายงานการประชุมกลุมจิตพอเพียงตอตานทุจริต โรงพยาบาลหนองมะโมง 
ครั้งท่ี 1/2561 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. 
หองประชุมโรงพยาบาลหนองมะโมง 

********************* 
ผูมาประชุม 

1. นายสยาม  ทองเปรม  ประธาน 
2. นายไกร   กุณฑลกิติเดช  สมาชิก 
3. นางสาวณัฐชยา  อารีไทย   สมาชิก 
4. นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ  สมาชิก 
5. นางสาวสิรินทร  นาถอนันต          สมาชิก 
6. นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ  สมาชิก 
7. นางสาวพิมพชนา  รัฐรวีสทิธ์ิ  สมาชิก 
8. นางสาวกรกนก  ดีวัน   สมาชิก 
9. นางพรศรี  ขจรพันธ  สมาชิก 
10. นางสมมารถ  แสงแกว   สมาชิก 
11. นางภัทราภรณ  ปติตานัง   สมาชิก 
12. นางอมรศิริ  อุทัยวงษ  สมาชิก  
13. นางสาวนิรชา  มะลิทอง  สมาชิก 
14. นางสาวสุรัตน  วาระชีวะ  สมาชิก 
15. นางสาวมชัฌิมา  กรมประสิทธ์ิ  สมาชิก 
16. นางสาวณภัทร  ตายธานี   สมาชิก 
17. นายวิทยา  จันทโรจน          สมาชิก 
18. นางสาวธนพร  อินทรกลัด  สมาชิก 
19. นางสาวณิชมน  มณีรอด   สมาชิก 
20. นางสาวหทัยทิพย เมี้ยนกลาง  สมาชิก  
21. นางบุณฑริกา  วรรณกลึง  เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
 ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ 
1. ความเปนมาของการจัดตั้งกลุม ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการตาม
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร เก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝง สั่งสอน หรือ
ถายทอดแกกันของเจาหนาที่ในหนวยงานจากรุนสูรุน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติประจําหรอืวัฒนธรรมของหนวยงาน 
ซึ่งวัฒนธรรมเหลานั้นควรเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เปนการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) ใหไมยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตตางๆ ในหนวยงาน จนกระทั่งไมทนตอการทุจรติ และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) สงผลทําใหเจาหนาที่ในหนวยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริตได  
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รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานที่จะตองปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน
สวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม   และกระบวนการของหนวยงานที่มีการกําหนดแผนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

2. สมาชิกกลุม ประกอบดวยเจาหนาที่ รพ.หนองมะโมง  จํานวน 21 คน   
3. รายชื่อสมาชิกกลุม  

1) นายสยาม  ทองเปรม  ประธาน 
2) นายไกร  กุณฑลกิติเดช  สมาชิก 
3) นางสาวณัฐชยา อารีไทย   สมาชิก 
4) นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ  สมาชิก 

5) นางสาวสิรินทร นาถอนันต          สมาชิก 

6) นางสุพัตรา  สุวรรณศิริ  สมาชิก 

7) นางสาวพิมพชนา รัฐรวีสทิธ์ิ  สมาชิก 
8) นางสาวกรกนก ดีวัน   สมาชิก 
9) นางพรศรี  ขจรพันธ  สมาชิก 
10) นางสมมารถ  แสงแกว   สมาชิก 
11) นางภัทราภรณ ปติตานัง   สมาชิก 
12) นางอมรศิริ  อุทัยวงษ  สมาชิก  
13) นางสาวนิรชา มะลิทอง  สมาชิก 
14) นางสาวสุรัตน วาระชีวะ  สมาชิก 
15) นางสาวมชัฌิมา กรมประสิทธ์ิ  สมาชิก 
16) นางสาวณภัทร ตายธานี   สมาชิก 
17) นายวิทยา  จันทโรจน          สมาชิก 
18) นางสาวธนพร อินทรกลัด  สมาชิก 
19) นางสาวณิชมน มณีรอด   สมาชิก 
20) นางสาวหทัยทิพย เมี้ยนกลาง  สมาชิก  
21)นางบุณฑริกา วรรณกลึง  เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค : เพ่ือปองกันการทุจริต และมีผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และใหโรงพยาบาล
หนองมะโมงมีการบริหารงานท่ีโปรงใส 

5. แนวทางการดาํเนินงาน 
1)  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมหรือคานิยมใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต 
2) สรางจิตสาํนึก สรางความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตแกบุคลากร 
3) ใหการสนับสนุน กระตุน  ใหบุคลากรมีจิตสาธารณะ รวมดวยชวยกัน และมี

สวนรวมในการปองกันการทุจริต แยกแยะผลประโยชนสวนตนออกจากผลประโยชนสวนรวม รักษา
ผลประโยชนสาธารณะ 

4) เปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาํมาหากิน
สุจริต มกีิน พอใช 

5) ขับเคลื่อนคณุธรรมนําไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย  สุจริต จิตอาสา รวมท้ัง
ประชาสัมพันธแกประชาชนท่ัวไป 
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6. ไดรบัอนุมัติตั้งกลุมอยางเปนทางการ วันท่ี  2 ตุลาคม 2561 
มติที่ประชุม รบัทราบ 

 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ไมมี 
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 ไมมี 
 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ/เพ่ือพิจารณา 

4.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายเปนพิเศษในการปองกันการทุจริต การบริหารที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการ
กระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย เพ่ือเปนการเสริมสรางใหเจาหนาที่รัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีพฤติกรรมซื่อสัตย สุจริตและปองกันการเกิดปญหาการทุจริตและกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาที่ของรฐัในเชิงรุก โดยมีมาตรการตามปญหาสําคัญท่ีพบบอย 4 มาตรการ ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขได
สั่งการใหมีการดําเนินการอยางเครงครัด มีดังน้ี 

1) มาตรการการใชรถราชการ 
2) มาตรการการเบิกคาตอบแทน 
3) มาตรการการจัดทําโครงการการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
4) มาตรการการจัดหาพัสดุ 
4.2 โรงพยาบาลหนองมะโมงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติของ 4 มาตรการ ดังตอไปน้ี 
 4.2.1 มาตรการการใชรถราชการ  

     1) ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2535 
และแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยหลักเกณฑการใช การเก็บรักษา 
การซอมบํารุงรถสวนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.2536 โดยเครงครัด 

2) การเก็บรักษารถราชการ ใหเก็บในสถานที่เก็บหรอืบริเวณของสวนราชการ
เทานั้น และหากมีเหตุจําเปนไมมีสถานท่ีเก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการเรงดวน ใหบันทึกขออนุญาตหัวหนา
สวนราชการผูมีอํานาจเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราว 

3) หามเจาหนาที่นํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคลอื่นนําไปใชทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

4) จัดใหมีผูรับผิดชอบรถแตละคันที่ชัดเจน 
5) มีสมุดประจํารถยนตสวนกลางทุกคัน บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล

ทุกครั้งที่มีการใชรถและมีการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ควบคุมลงนามกํากับโดยผูไปราชการที่ไดรบัมอบหมายให
ควบคุมรถ 

                6) การขอใชรถราชการ ตองเสนอแบบฟอรมการขออนุมัติการใชรถผาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ และจะตองแสดงหลักฐานการไปราชการตอผูบังคับบัญชาเทาท่ีจะสามารถแสดงได 

7) พนักงานขับรถตองเตรียมพรอมใหบริการ  รับผูขอใชรถและขับรถไปยังที่หมาย
ตามที่ระบุในใบขออนุมัติการใชรถฯ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ใหนาํรถกลับมาท่ีจอด และบันทึกการใชรถทุกครั้ง 
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8) พนักงานขับรถตองทําความสะอาดรถยนตตามกําหนด นํารถยนตเขาตรวจ

สภาพเมื่อถึงระยะทางท่ีกําหนด โดยเขียนรายละเอียดการซอมบํารุงแจงใหผูมีอํานาจลงนามรับทราบ  
9) พนักงานขับรถพิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถว่ิงไดในระยะทางท่ีกําหนดและ

ตามสภาพความเปนจริงของยางในขณะนั้น 
10) พนักงานขับรถตองจัดทํารายละเอียดการซอมบํารุงรถยนตแตละคนั 
11) การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ใหผูเสนอขออนุมัตินํ้ามันเช้ือเพลิงพิจารณาการอนุมัติ

ใหเหมาะสมกับระยะทาง 
12) ใหผูบังคับบัญชาควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบการใชรถ การเบิกจายคา

น้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมบํารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการอยางเครงครัด 

13) ไมอนุญาตใหเบิกคาเดินทางโดยใชรถสวนตัว 
  4.2.2 มาตรการการเบิกคาตอบแทน( การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
คาตอบแทนโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย และ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
   1) ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 พ.ศ.2552 และฉบับที่ 11 พ.ศ.2559 
   2) การมอบหมายงาน ใหหัวหนากลุมงานพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัด
บุคลากรข้ึนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   3) จัดทํา Flow chart การเบิกคาตอบแทนประเภทตางๆ 
   4) ซักซอมความเขาใจใหกับเจาหนาที่เพ่ือใหปฏิบัติตามขั้นตอนอยางถูกตองตาม
มาตรการและระเบียบของทางราชการ 
  4.2.3 มาตรการการจัดทําโครงการการฝกอบรม ศกึษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
   1) ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

2) การจัดทําโครงการตองมีเปาหมายและรายละเอียดการดําเนินการที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาและพัฒนางานของหนวยงานอยางชัดเจน 
   3) การเบิกคาใชจายตางๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่เปนจริงทั้งดาน
กิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการตางๆ ที่เปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 
   4) จัดใหมีการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการดําเนินการ 
   5) จัดประชุมชี้แจงใหมีการดําเนินการตามระเบียบ 

 4.2.4 มาตรการการจัดหาพัสดุ 
  1) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 อยางเครงครัด 

  2) จัดทํา Flow chart การจัดซื้อจัดจางทุกประเภท 
   3) มีกระบวนการตรวจสอบผูมีสวนไดสวนเสียและปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 
  4) พัฒนาองคความรูดานพัสดุ ใหกับเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
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