รายงานการประชุมประจาเดือน (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน)
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย
การป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลนาเชือก ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศาลาโสกัน โรงพยาบาลนาเชือก
ผู้มาประชุม
๑. นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเชือก ประธานกรรมการ
2. นายธีรชาติ ศุภสระ
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
3. นางวีรวรรณ คาแหงพล
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
4. นางวรลักษณ์ ยศพล
ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ
5. นายชัชวาล โสดาภักดิ์
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
6. นางสาวทิพวรรณ นุศรีอัน
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7. นางวราพร อนนท์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
8. นางอรุณ บัณฑจิต
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
9.นางทัศนีย์ เทียงแก้ว
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
10.นางเนาวรัตน์ ไชยมนตรี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
11.นางกัลยารัตน์ ระถี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
12.นางอาไพ เทียงดาห์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
13.นางสุปิยา ชัยพิสุทธิ์สกุล
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
14.นายธีระพงษ์ เที่ยงทา
ตาแหน่ง จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
15.นางสาวสุนิศา ธ.น.ดี
ตาแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ
16.น.ส.มัลลิกา ภิรมย์บุญ
ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
17.นายเกษม แสนลาด
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวโชติกา บารุง
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ติดราชการ
2.นายสัญญา สารกาล
ตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
ติดราชการ
3.นางปิยะวรรณ วงษ์ผักเบี้ย
ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ ติดราชการ
4. นางผุสดี วงศ์หมั่น
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ติดราชการ
5.นางอารี พรมดอนยาง
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ลาพักผ่อน
6.นางวันเพ็ญ ปะธิเก
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรือ่ งสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 นางวีรวรรณ คาแหงพล แจ้งแนวทางการดูแลผู้ป่วย ATK Positive อัพเดท 20 มีนาคม
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4.2 น.ส.ทิ พ วรรณ นุ ศ รี อั น นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปช านาญการ แจ้ ง เรื่ อ งที่ ป ระชุ ม และแจ้ ง
ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ITA ปีงบประมาณ 2565 ในเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยให้
ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒ นาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย การป้องกันมิให้ กระทาผิด วินัย การ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบ และการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นหลั กสู ตรต้านทุ จริตศึ กษา
โรงพยาบาลนาเชือก ปีงบประมาณ 2565 และเผยแพร่คลิปวิดีโอของ ศปท.กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
ดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล MOIT 1 - MOIT 2
MOIT 1 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2)
ชื่อ-นามสกุล (3) ตาแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่ และอานาจ
และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของ
หน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงาน และ
(5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการ
ดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจตามภารกิจของหน่วยงาน
2. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกาหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
9. แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีของ
หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
14. คู่มือขั้น ตอนการให้ บ ริการ (ภารกิจให้ บริการประชาชนตามพระราชบัญ ญั ติ การอานวยความ
สะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวัด และ
สานักงานสาธารณสุขอาาเภอ)
15 .รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
16. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)
17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปี
17.3 ผลการด าเนิ น การตามแผนการจั ด ซื้อ จั ด จ้ างและการจั ด หาพั ส ดุ ป ระจาปี ตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
17.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.
1)
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT 3 - MOIT 5
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
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ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6 - MOIT 9
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT 10 - MOIT 12
MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
MOIT 13- MOIT 14
MOIT 13 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT 14 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยา
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT 15
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 การดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT 16 - MOIT 17
MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน
MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม
ประจาปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT 18 - MOIT 21
MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจาปีของหน่วยงาน
MOIT 19 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการ
เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT 22 - MOIT 23
MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ทิพวรรณ นุศรีอัน
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวทิพวรรณ นุศรีอัน)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ ทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์ ผู้สอบทาน/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเชือก

