
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลคีรีมาศ อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160  โทร 0 5569 5168 ตอ 303                                        

ท่ี   สท 0032.301/ วันท่ี            ธันวาคม   2561       

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพรรายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานของกลุม NO CORRUPTION OF KRM                    

          ข้ึนเว็บไซตโรงพยาบาลคีรีมาศ 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 

 ดวย ฝายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลคีรีมาศ ขออนุญาตเผยแพรรายงานความกาวหนาปฏิบัติงาน
ของกลุม NO CORRUPTION OF KRM ข้ึนเว็บไซตของโรงพยาบาลคีรีมาศ เพ่ือดําเนินการดานความโปรงใสใน
ความกาวหนาและความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงาน นั้น   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                           
                                                  
(นางวันทณีย  อํ่าสุวรรณ) 

                                                          นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

 
 
 
 

 
            (นายชุมพล  นุชผอง) 
      ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หมวดท่ี 5 หนาท่ีของสมาชิก 

6. สมาชิกมีหนาท่ี 

 ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยูบนฐานของการคิดบวกของความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาท่ี

เปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังจากภายในและภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูล

ดวยวิธีการตางๆมีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการ

ติดตาม และประเมินผลท่ีไดรับการยอมรับวาเท่ียงตรง เนนถึงความสําคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการ

สําคัญท่ีจะชวยปองกันการทุจริตคอรัปชั่นปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสรางความเปนธรรมแก

ประชาชนผูรับบริการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหนวยงานอ่ืน มี

จรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีใน

ตําแหนง ยึดแนวทางตามพระราชดําริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตของการปฏิบัติงาน “การรับราชการตลอดเวลา” 

หมวดท่ี 6 คณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการกลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลคีรีมาศ ประกอบดวย 

 1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ      ประธานกรรมการ  

 2. หัวหนากลุมการพยาบาล       กรรมการ  

 3. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค     กรรมการ  

 4. หัวหนางานประกัน        กรรมการ  

 5. หัวหนางานชันสูตร        กรรมการ  

 6. หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป       กรรมการ  

 7. นักวิชาการพัสดุ          กรรมการและเลขานุการ 

 

หมวดท่ี 7 การประชุมสมาชิก 

8. การจัดประชุมสมาชิกประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

9. ระเบียบนี้ใหใชไปจนกวาจะมีการยกเลิก 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  3  ธันวาคม 2561  

 

ลงชื่อ....................................................... 

(นายชุมพล  นุชผอง) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 

ประธานกรรมการกลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลคีรีมาศ 

เพ่ือความโปรงใสในการทํางาน 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลคีรีมาศ อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160  โทร 0 5569 5168 ตอ 303                                        

ท่ี   สท 0032.301/ วันท่ี           ธันวาคม   2561       

เรื่องสรุปรายงานความกาวหนาของกลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลคีรีมาศ เพ่ือดําเนินการดานความโปรงใสในการทํางาน 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 

 ตามท่ี กลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลคีรีมาศ ไดเขารวมประชุมเม่ือ วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 ในเรื่อง 
MOPH และไดรับฟงบรรยายในเรื่องความโปรงใสในการปฏิบัติงาน นั้น   
 ฝายบริหารท่ัวไป ทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน รวบรวมรายงาน EB 1- EB 26 และพบวามี
ผูสนใจเขากลุม NO CORRUPTION OF KRM จํานวนหลายคน และขอรายงานความกาวหนาพรอมความ
เคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานของกลุมใหเจาหนาท่ีผูสนใจทราบ จึงขอดําเนินการ ดังนี้ 

1. ขออนุญาตตั้งกลุม Line กลุมชื่อ NO CORRUPTION OF KRM ของเจาหนาท่ี   
โรงพยาบาลคีรีมาศ 

2. เจาหนาท่ีทุกทานท่ีอยูในกลุมทําหนาท่ีเปนหูเปนตา สอดสองความเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติอาจ 
พบการทุจริต คอรัปชั่นใหสื่อสารสงทาง Line ได ขณะนี้มีสมาชิก ถึง 23 คนแลว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                           
                                                  
(นางวันทณีย  อํ่าสุวรรณ) 

                                                          นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
 

 
 
 
     (นายชุมพล  นุชผอง) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ 
เรื่อง   จัดตั้งกลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลคีรีมาศ  เพ่ือดําเนินการดานความโปรงใสในการทํางาน 

........................................................................................ 
 

โรงพยาบาลคีรีมาศ  สุโขทัย ขอประกาศ ใหเจาหนาท่ีทุกทานภายในโรงพยาบาลทราบถึง       
การจัดตั้งกลุมไลน โดยใชชื่อ NO CORRUPTION OF KRM เพ่ือดําเนินกิจกรรมของเจาหนาท่ีแสดงออกถึงความ
ชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยูบนฐานคิดบวกของ
ความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาท่ี ท้ังนี้การกระทําใด ๆ นั้นสามารถตรวจสอบและชี้แจงได 

  เพ่ือใหการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงพยาบาลคีรีมาศ 
ประจําปงบประมาณ 256 2 เปนไปตามวัตถุประสงค จึงไดจัดตั้งกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมของเจาหนาท่ี เพ่ือความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ   ณ  วันท่ี        ธันวาคม   พ.ศ.  2561  
 
 
    
   
  

    (นายชุมพล  นุชผอง)  
                                                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ      
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 


ประกาศโรงพยาบาลคีรีมาศ 
เรื่อง   จัดตั้งกลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลคีรีมาศ  เพ่ือดําเนินการดานความโปรงใสในการทํางาน 


........................................................................................ 
 


โรงพยาบาลคีรีมาศ  สุโขทัย ขอประกาศ ใหเจาหนาท่ีทุกทานภายในโรงพยาบาลทราบถึง       
การจัดตั้งกลุมไลน โดยใชชื่อ NO CORRUPTION OF KRM เพ่ือดําเนินกิจกรรมของเจาหนาท่ีแสดงออกถึงความ
ชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยูบนฐานคิดบวกของ
ความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาท่ี ท้ังนี้การกระทําใด ๆ นั้นสามารถตรวจสอบและชี้แจงได 


  เพ่ือใหการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงพยาบาลคีรีมาศ 
ประจําปงบประมาณ 256 2 เปนไปตามวัตถุประสงค จึงไดจัดตั้งกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมของเจาหนาท่ี เพ่ือความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  


    ประกาศ   ณ  วันท่ี        ธันวาคม   พ.ศ.  2561  
 
 
    
   
  


    (นายชุมพล  นุชผอง)  
                                                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ      
 
 
 
 
 








หมวดท่ี 5 หนาท่ีของสมาชิก 


6. สมาชิกมีหนาท่ี 


 ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยูบนฐานของการคิดบวกของความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาท่ี


เปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังจากภายในและภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูล


ดวยวิธีการตางๆมีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการ


ติดตาม และประเมินผลท่ีไดรับการยอมรับวาเท่ียงตรง เนนถึงความสําคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการ


สําคัญท่ีจะชวยปองกันการทุจริตคอรัปชั่นปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสรางความเปนธรรมแก


ประชาชนผูรับบริการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหนวยงานอ่ืน มี


จรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีใน


ตําแหนง ยึดแนวทางตามพระราชดําริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแนวทางในการ


ดําเนินชีวิตของการปฏิบัติงาน “การรับราชการตลอดเวลา” 


หมวดท่ี 6 คณะกรรมการ 


7. คณะกรรมการกลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลคีรีมาศ ประกอบดวย 


 1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ      ประธานกรรมการ  


 2. หัวหนากลุมการพยาบาล       กรรมการ  


 3. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค     กรรมการ  


 4. หัวหนางานประกัน        กรรมการ  


 5. หัวหนางานชันสูตร        กรรมการ  


 6. หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป       กรรมการ  


 7. นักวิชาการพัสดุ          กรรมการและเลขานุการ 


 


หมวดท่ี 7 การประชุมสมาชิก 


8. การจัดประชุมสมาชิกประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง 


9. ระเบียบนี้ใหใชไปจนกวาจะมีการยกเลิก 


 


ประกาศ ณ วันท่ี  3  ธันวาคม 2561  


 


ลงชื่อ....................................................... 


(นายชุมพล  นุชผอง) 


ผูอํานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ 


ประธานกรรมการกลุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลคีรีมาศ 


เพ่ือความโปรงใสในการทํางาน 







