
 

                                                    
บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 

ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
กับผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

 
                     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าขึ้นระหว่างผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญ
ศิลป์ กับผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ โดยท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีควำม
โปร่งใส (2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (3) ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (4) ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน กระทรวงสำธำรณสุข โดยศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ได้น ำหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของส ำนักงำน ป.ป.ช. มำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วน
ภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 ตัวชี้วัดท่ี 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  (ด้ำนสำธำรณสุข) 
ในยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ก าหนด และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ในยุทธศำสตร์ควำมเป็น
เลิศด้ำนกำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือในการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ กับ
ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัด
โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ว่าจะด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียดดังนี้ 
                     ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 
                             ๑.๑ เพื่อปลูกจิตส านึก ค่านิยม รักความซื่อสัตย์ สุจริต แก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
                             ๑.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                             ๑.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยสร้างและขยาย
เครือข่ายการพัฒนางานด้านธรรมาภิบาลและด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
                             ๑.๔ เพื่อให้มีจิตส านึกในการบริหารหน่วยงานอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
และมุ่งน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต ด้วยการแสดง
เจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่างมี
คุณธรรมและพร้อมท่ีจะรับผิดชอบ หากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพื่อให้
สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงาน ท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
                      ข้อ ๒ แนวทางการด าเนินการ                               
                         ๒.๑ ใหผู้้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                               (๑) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
เผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๒) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๓) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ภายใน ๓๐วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๔) เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เป็นระบบทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๕) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๖) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน/
โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๗) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๘) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๙) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๑๐) เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๑๑) เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมาผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๑๒) เผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
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       (๑๓) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ 
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
ของหน่วยงาน  
       (๑๔) เผยแพร่รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการผู้อยู่ในระดับดีเด่นและ
ดีมากในรอบปีงบประมาณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๑๕) จัดใหม้ีการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของหน่วยงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๑๖) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเร่ือง 
ร้องเรียนของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๑๗) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับ 
สินบน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๑๘) เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๑๙) จัดให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และ
กลุ่มดังกล่าวต้องมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๒๐) วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ผ่าน 
ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๒๑) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๒๒) จัดประชุม อบรม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 
ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
       (๒๓) จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน   
       (๒๔) ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
       (๒๕) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
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       (๒๖) เผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการ 
ประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน   
                         ๒.๒ ให้ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ร่วมกันด าเนินงานขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Base) ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
         ๒.๓ ให้ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์  เสนอผลการด าเนินงาน ใน
คณะกรรมการบริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 
                    ข้อ ๓ การลงนามความร่วมมือ 

              เพ่ือแสดงถึงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของหน่วยงาน พร้อมท้ังจะน าเจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โรงพยาบาล
เจริญศิลป์ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ  จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน 
                       ลงนามร่วมกัน ณ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เมื่อวันท่ี ๒๕ เดือนธันวาคม  พุทธศักราช 
๒๕๖๑        
                                                                                   
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
              (นำงเกษรำ  มณีไสย์)            (นำงสำวจิรำภรณ์ ภู่สมบูรณ์) 
   ต ำแหน่ง ทันตแพทย์ช ำนำกกำร                   ต ำแหน่ง          หัวหน้ำพยำบำล 
                                                                            
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
            (นางพันธ์วิรา  เวยสาร)               (นายสุทธิวรณ์ ค าโสภา) 
   ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ                   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                                                                                
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
             (นายวิทยา  นาคา)                   (นางรัติยา  รักดี) 
   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                              
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
              (นายอุทัย  สุขานนท์)               (นางปิยะนันท์  ศรีทิน) 
   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                                   
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
           (นางจันทราตรี  วงษ์ลา)              (นางรัตนวงษ์   ด้นดั้น) 
   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ            ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 



 
-๕- 

                                                                                 
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
         (นางสาวชไมพร สุวรรณชัยรบ)                    (นางเกษฎาภรณ์ กาญจนกัณโห) 
   ต าแหน่ง เทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                                                             
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
            (นางวาสนา  มีเพียร)              (นางดวงฤดี  วรชิณ) 
   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                 ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
                                                                            
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
             (นางรสริน  รางวัลค า)                        (จ่าเอกเชิดศักดิ์ เทศน์เรียน) 
   ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                                                                           
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
              (นายสุดชา  จันม)ี              (นางสุรัตน์ดา การินไชย ) 
   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์                 ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
        (นางสาวจุฑามาศ นิลทศร)              (นางสาวทิพวัน  บุญวิเศษ) 
   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
                                                                                           
                                                                           
   ลงชื่อ..........................................       ลงชื่อ.......................................... 
       (นางช่อมณฑา พุทธโชติปัญญา)             (นางฉวีวรรณ ละศรีจันทร์) 
   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
                                                          
       ลงชื่อ.............. ............................              
                     (นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
             นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์      
         


