
 

กิจกรรมปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสย่ิงข้ึน 

 
1. ออกประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การบริหารราชการของโรงพยาบาลแม่เมาะ โดยมีนโยบาย คือ ซื่อสัตย์ มีน้้าใจ รับผิดชอบ 

 มีความโปร่งใส (Transparency)  

 มีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) 

 มีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) 

 มีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) 

 มีคุณธรรมการท้างานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
2. แนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB19 ข้อ 2  



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง  โทร. 0 5426 6032 ต่อ 104 
ที่  ลป 0032.301/657.1        วันที่   8  ตุลาคม  2561 
เรื่อง  แนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

  ตามที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean 
Maemoh) เพ่ือพัฒนาแนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น 

          ในการนี้ผู้รับผิดชอบงาน ITA  โรงพยาบาลแม่เมาะ ขออนุญาต น าแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซด์www.maemohhospital.com 
ของหน่วยงานต่อไป 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

(นางสาวพัทจารี   สายก้อน) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดการก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนงานเพื่อให้หน่วยงานรับด าเนินการตามประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 

ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ลงวันที่  8  ตุลาคม  2561 
…………………………………………………… 

 
1. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส            
การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 1.1 การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 1.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
ตามท่ีกฏหมายก าหนด 
 1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1.4 การด าเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที ่
 
2. ความพร้อมรับผิดชอบ  (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้ าหน้าที่               
มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  ดังนี้ 
 2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน          
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
 2.2 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ              
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
 2.3 การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงาน            
อย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 
3. ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free) หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือ
ขั้นตอนการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้านความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

        /3.1 สอดส่องและ... 
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 3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อ
หน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งขิง หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง หรือปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/ การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่เป็น
ธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นผู้ใด 
 3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต                  
ในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงาน          
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเ อ้ือผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน                  
ของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่
ดีในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงาน เป็นการกล่อมเกลา   ทาง
สังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะท าให้เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต 
 4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
 4.3 ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
 4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่             
ในหน่วยงานเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการ            
ร่วมต่อต้านการทุจริตได ้
 
5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มี             
การบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มี ระบบการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล (Personal Management) ยึดหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษา ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget 
Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเ พ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด               
แก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness 
in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 5.1 การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
 5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   เช่น 
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าใน
สายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

        /5.4 การมีคุณธรรม... 
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 5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
จะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มี
การสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงาน          
ที่ได้รับมอบหมายไปด้วย 
 5.6 การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่          
ในหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินงานกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ประชุมคณะท้างาน ITA  
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด้าเนินงาน/
จัดท้าปฏิทินการด้าเนินงาน (ผ่าน กกบ.) 

24 กันยายน 2561 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติการ
ด้าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
ภายใน 10 ตุลาคม 2561 

3. แจ้งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่ม
เพ่ือรณรงค์ด้านความโปร่งใส 

3. บันทึกแจ้งหน่วยงาน 
1 ตุลาคม 2561 

4. รวบรวมรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
ด้าเนินงานเพื่อรณรงค์ด้านความ
โปร่งใส 

4.1 รวบรวมรายชื่อ เสนอรายชื่อสมาชิก
กลุ่ม ภายใน 10 ตุลาคม 2561 

5. คณะท้างานก้าหนดวัตถุประสงค์
และแนวทางการบริหารงานเพ่ือ
ความโปร่งใส 

5.1 คณะท้างานประชุมจัดท้า
วัตถุประสงค์และแนวทางการบริหารงาน
เพ่ือความโปร่งใส  
5.2 ท้าหนังสือแจ้งแต่ละหน่วยงาน 

ภายใน 15 ตุลาคม 2561 

6. จัดประชุมผู้เข้าร่วมกลุ่ม ให้
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโปร่งใส 
การบริหารความโปร่งใสและร่วม
จัดท้าแผนงาน/กิจกรรมใน
ปงีบประมาณ 2562 (โดยก้าหนด
กิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ) 

6.1 จัดท้ากิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก
กลุ่ม ผ่านการประชุมประจ้าเดือน
ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่ 
6.2 จัดท้าแผนงาน/กิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2562 (โดยก้าหนด
กิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ) 

ประชุมประจ้าเดือน 
ตามก้าหนดสัปดาห์ที่ 3  

ของแต่ละเดือน  

7. ด้าเนินกิจกรรมตามแผนการ
ด้าเนินงาน/กิจกรรมที่ก้าหนด 

7. กลุ่มด้าเนินกิจกรรมโครงการตามที่
ก้าหนด 
กิจกรรมที่ 1 จัดท้าสื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ความโปร่งใส 
เพ่ือน้าเผยแพร่ รณรงค์เรื่องความโปร่งใส
ทุกหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 2 จัดประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบ 
Evidence-Based Integrity & 
Transparency Assessment : EBIT 
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนและพัฒนารูปแบบ
การประเมินตามไตรมาส  
 

1 ธันวาคม 2561 -  
 31 สิงหาคม 2562 



ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

8. คณะท้างานติดตามผลการ
ด้าเนินงานของกลุ่มและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

8. คณะท้างานติดตามผลการด้าเนิน
กิจกรรมตามแผนการด้าเนินงานที่
ก้าหนด 
- ในรูปแบบเอกสารและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- กลุ่มประเมินบุคลากรในหน่วยงาน มี
ความตระหนักรู้และเข้าใจปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน เรื่องความโปร่งใส 

ภายใน 31 สิงหาคม 2562 

9. คณะท้างานจัดท้าสรุปผลการ
ประเมินผลการด้าเนินงานตามแผน
ที่ก้าหนด 

9. คณะท้างาน ประชุมสรุปผลการ
ด้าเนินงานตามแผน / รายไตรมาส  ภายใน 31 สิงหาคม 2562 

10. จัดท้าเว็บไซด์/facebook เพ่ือ
เผยแพร่ผลการด้าเนินงาน ภาพ
กิจกรรม ตลอดปี 2562 

 - ประสานงานจัดท้าเว็บไซด์ 
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้าเนินงาน up date ตลอดเวลา 

11. คณะท้างานเขียนรายงานผล
การด้าเนินงาน พร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อรับการประเมินผล ITA
ของหน่วยงาน จากคณะกรรมการ
ระดับเขต 

ส่งแบบส้ารวจ แนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบผลการประเมิน 

ภายใน 31 สิงหาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ล าปาง  โทร. 0 5426 6032 ต่อ 101 
ที่  ลป 0032.301/590.1         วันที ่  11  กันยายน  2561 
เรื่อง เชิญสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)” ปีงบประมาณ 2562 

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
          
  ตามที่กลุ่มงานนิติการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้จัดการ
ประชุมประเมินผลคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพ่ือให้ความรู้  “การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ” และได้มีการรวมกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)”  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
ที่ผ่านมาแล้ว นั้น 

เพ่ือให้มีการด าเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใสฯ ที่ต่อเนื่อง โรงพยาบาลแม่เมาะ              
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลแม่เมาะ สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean 
Maemoh)” อนี่ง หากมีข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานให้ระบุประเด็นข้อเสนอแนะด้านหลังใบสมัครที่
แนบมาพร้อมนี้ ส่งงานธรุการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายในวันจันทร์ ที่  24 กันยายน 2561 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)” 

 
ข้าพเจ้าชื่อ…………………………….…………………………… สกุล………………………………..………………… 

ต าแหน่ง……………………………………….…………………. กลุ่มงาน……………..…………………………………………………………. 
โรงพยาบาลแม่เมาะ  เบอร์โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………..……………………………………………… 

  มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)” โดยข้าพเจ้า
ยินดีที่จะสนับสนุนและเข้าร่วมในการด าเนินงานของกลุ่ม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
โรงพยาบาลแม่เมาะโปร่งใส เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในหน่วยงาน 

 

 
      ลงชื่อ……………………………………………….ผู้สมัคร 
           ( …………………………………………… ) 
      วันที่………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ใบสมัครสมาชิกกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)” 

 
ข้าพเจ้าชื่อ…………………………….…………………………… สกุล………………………………..………………… 

ต าแหน่ง……………………………………….…………………. กลุ่มงาน……………..…………………………………………………………. 
โรงพยาบาลแม่เมาะ  เบอร์โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………..……………………………………………… 

  มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)” โดยข้าพเจ้า
ยินดีที่จะสนับสนุนและเข้าร่วมในการด าเนินงานของกลุ่ม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
โรงพยาบาลแม่เมาะโปร่งใส เกิดความรัก ความสามัคคี ภายในหน่วยงาน 

 

 
      ลงชื่อ……………………………………………….ผู้สมัคร 
           ( …………………………………………… ) 
      วันที่………………………………………………….. 



 
 

แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)” 

ส่วนที่ 1  ความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน 
กรุณาใส่เครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

1. ประธานกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)” 
  นายกระสิน  เขียวปิง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  

   (     ) เห็นด้วย   (     ) ไม่เห็นด้วย 
 

2. เลขานุการกลุ่ม “รพช.แม่เมาะสุจริต (Clean Maemoh)” 
  นางสาวพัทจารี  สายก้อน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

   (     ) เห็นด้วย   (     ) ไม่เห็นด้วย 

 
ส่วนที่ 2  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพื่อการด าเนินงานที่โปร่งใส (โปรดระบุ) 

1. การใช้รถยนต์ราชการ 
ปัญหา……………………………………………………………………………..…………………………….………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………….………….… 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ปัญหา……………………………………………………………………………..…………………………….………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………….………….… 

3. ค่าตอบแทน 
ปัญหา……………………………………………………………………………..…………………………….………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………….………….… 

4. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา……………………………………………………………………………..…………………………….………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………….………….… 

5. การรับของขวัญ  ของรางวัล 
ปัญหา……………………………………………………………………………..…………………………….………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………….………….… 

6. ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัญหา……………………………………………………………………………..…………………………….………………… 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………….………….… 
 

 
 
 
 


