
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ 
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ สุจริต  เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
  ด้วยโรงพยาบาลแม่ทะ  ได้ท าการจัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแม่ทะ  
เพ่ือด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา รวมทั้ง
การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ตั้งอยู่พื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพในหน่วยงาน โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

1. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเรื่องการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
และไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้คุณธรรมประจ าชาติ 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา 

2. สร้างความตระหนักการคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล ให้กับ
บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทะ 

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการถ่ายทอดเรื่องความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากผู้บริหารสู่
ผู้ปฏิบัติ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลแม่ทะ  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ประจ าปี ๒๕๖๓ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    
              ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                 (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล)    
                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ  
 
                                                     
 
 
 
 
 

 



 
ระเบียบกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะสุจริต  เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

อ าเภอแม่ทะ   จังหวัดล าปาง 
.............................................................. 

  กลุม่ เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน  หมายถึง บุคลากรกรสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลแม่ทะ 
  ความโปร่งใส  (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน 
ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เม่ือ 
 ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน  หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งจากภายใน  และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ  มีการสื่อสาร  การแสดงความ
รับผิดชอบ  พร้อมรับการตรวจสอบ  รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่า
เที่ยงตรง  และเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการส าคัญท่ี
จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น   ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานหรือมี
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง   
มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความ
โปร่งใสให้เป็นรูปธรรม   เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ    ที่รวมตัวเพื่อความโปร่งใสในการท างาน  
คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง  โปร่งใส  รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะ
ด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก  เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา - ที่ไป  สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
และทุกกระบวนการ  มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่  ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง   ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา"...การท างานใด ๆ 
ในระบบราชการ ถ้าเรากระท าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต” 
   

หมวดที่ 1 
ชื่อ – สถานที ่ 

1. ชื่อกลุ่ม “เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะสุจริต เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน” 
2. สถานที่ตั้งกลุ่ม  โรงพยาบาลแม่ทะ เลขที่ ๒8๙ หมู่ ๑0 ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

๕๒๑5๐ 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของชมรมฯ 
  3.1  เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
  3.2  ส่งเสริมให้กลุ่มโรงพยาบาลแม่ทะ อาสาท าความดี  ให้เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม 
 

หมวดที่ 3 
สมาชิก 

4. สมาชิกกลุ่ม   
 บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง  เป็นสมาชิกกลุ่มฯ 



 
หมวดที่ 4 

การพ้นสมาชิกภาพ 
5. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
4.1 ตาย 
4.2 โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น 
๔.๓ ลาออก 
 

หมวดที่ 5 
หน้าที่ของสมาชิก 

6. สมาชิกมีหน้าที่ 
  ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่  เปิดเผย          
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน  และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ        
มีการสื่อสาร  การแสดงความรับผิดชอบ  พร้อมรับการตรวจสอบ  รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม        
และประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง  เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส  ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่
จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น   ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง   เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน           
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง   ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา  
 

หมวดที่ ๖ 
คณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการชมรมประกอบด้วย 
๑. นายนวรัตน์   วนาพันธพรกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ      ประธานกรรมการ 
๒. นางอุดมลักษณ์ มณีวงศ์  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ    กรรมการ 
๓. น.ส.พัชรินทร ์ รัตน์ตยวรา      พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางกชกร          เป็นแผ่น         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
๕. นางวราภรณ์      ตุ้ยเครือ          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    กรรมการ 
๖. น.ส.ฟองนวล       อุ่งค า            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
๗. น.ส.สายรุ้ง นุสราพันธ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๘. นางพจณีย์ ไหลพนิชถาวร พยาบาลวิชาชีพชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นายวิทยา กาทอง  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
๑๐. นายพิทยา หมื่นตาบุตร นักรังสีการแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
๑๑. น.ส.ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒. นายสมควร จินะการ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสายจิตร์ ล าพูนพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



 
หมวดที่ 9 

การประชุมสมาชิก 
8. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
9. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

       
      

ลงชื่อ....................................................... 
               (นายนวรัตน์  วนาพนัธพรกุล)    
                                    ประธานกลุ่มโรงพยาบาลแม่ทะ สุจริต เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


