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รายงานการประชุม ชมรม STRONG โรงพยาบาลสบปราบ 

      คร้ังท่ี 1/2562 วันท่ี  2  ตุลาคม  2562 
      ณ หองประชุมโรงพยาบาลสบปราบ 

********************** 
ผูเขาประชุม 

1. นางมุทิตา ชมภูศร ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   
2. นางสาวนันทพร สุริยา นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   

 3. นส.มณัทนา  อุเทน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 4. นางพิณรัตน อินจันทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 5. นางสาวนันทพร ศรีสุทธะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 6. นางสุจิตรา วิมานศักดิ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 7. นางสาวพนิดา พิสุทธ์ิมณ ี เภสัชกรชํานาญการ 
 8. นส.ชวิศา  พลอยแกว ทันตแพทยปฏิบัติการ  
 9. นางทัศนีย สาคํา จพ.วิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน  
 10. นายไพศาล พินทิสืบ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  
ผูไมเขารวมประชุม 
 ไมม ี  
 
เร่ิมประชุมเวลา  15.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจงใหทราบ 
 1.  ความเปนมาของการจัดตั้งกลุม 
  1.1  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการตามดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองคกร เก่ียวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ีมีการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดแกกันของเจาหนาท่ีในหนวยงานจากรุนสูรุน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติ
ประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหลาน้ันควรเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เปนการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) 
ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตาง ๆ ในหนวยงาน จนกระท่ังไมทนตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) สงผลทําใหเจาหนาท่ีในหนวยงานเกิดความอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานท่ี
จะตองปลูกฝงและสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม และกระบวนการของ
หนวยงานท่ีมีการกําหนดแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 
  1.2.  มีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ จะสงผลเจาหนาท่ีในหนวยงานเห็นความสาํคัญ
และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจรติ 
 2. สมาชิกกลุมประกอบดวยเจาหนาท่ี จํานวน 10 คน 
 3. รายช่ือสมาชิกกลุม 

1. นางมุทิตา ชมภูศร ี

2. นส.มณัทนา  อุเทน 

3. นส.ชวิศา  พลอยแกว 

4. นางสาวนันทพร ศรีสุทธะ 

5. นางพิณรัตน อินจันทร 

6. นางสุจิตรา วิมานศักดิ ์

7. นางสาวพนิดา พิสุทธ์ิมณ ี

8. นางทัศนีย สาคํา 

9. นายไพศาล พินทิสืบ 

10. นางสาวนันทพร สุริยา 
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4. การบริหารกลุม 
  1.  หัวหนากลุม  นางมุทิตา     ชมภูศรี 
  2.  เลขานุการ นายไพศาล   พินทิสืบ 

5. คุณสมบัติของสมาชิก 
 1.  เปนเจาหนาท่ีในสังกัดโรงพยาบาล 

 6. วัตถุประสงค 
   1.  เพ่ือเสริมสรางคณุธรรม ความซื่อสัตยสุจรติ และพัฒนาความโปรงใสภาครัฐในโรงพยาบาลสบปราบ 
   2.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสบปราบ ใหมีคณุธรรม ความซื่อสตัยสจุริต และความโปรงใส รวม 
ตอตานทุจรติ มีจิตสํานึก มีทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีในการบรหิารราชการ 
 7. แนวทางการดําเนินงาน 
   1.  การติดตอสื่อสารของกลุมสมาชิก นําสื่อออนไลนมาใชในการดําเนินงาน คือ กลุม Line “ชมรม STRONG รพ.สบ 
ปราบ” เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การระดมความคดิเห็น สรางความรู ความเขาใจ แลกเปลีย่นความคดิเห็น ประสบการณ 
การ มอบหมายผูรบัผิดชอบ การรายงานผลการดําเนินงานปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรล ุ
วัตถุประสงคอยางดีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการแนะนํา ชวยเหลือในการแกปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัตงิานใหมีความโปรงใส ปองกัน  
ปราบปรามการทุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสบปราบและนําเสนอแนวคดิเพ่ือนําไปสูการพัฒนาโรงพยาบาลสบปราบใหเกิด 
การเสริมสรางคณุธรรมและความโปรงใสและเปนธรรม 
   2.  การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานในโรงพยาบาลสบปราบ ดังน้ี 
   2.1 กิจกรรมการติดตามผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลสบปราบท่ีเก่ียวของกับการ 

เสรมิสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน 

   2.2 กิจกรรมการช่ืนชม เชน การเผยแพรความดีของบุคลากร หรือผูเก่ียวของ ท่ีมีการประพฤติปฏิบัตดิีตอ 

ผูอ่ืน มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสจุริต ความพอเพียง ความกตัญูกตเวทิตา ความรับผดิชอบ ความมคีุณธรรมและความโปรงใสในการ 

ปฏิบัติงาน 

   2.3 กิจกรรมคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี โดยการนําบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการช่ืนชม การไดรับรางวัลดาน 

ความซื่อสัตยสุจริต มคีุณธรรมและความโปรงใสในการปฏบัิติงาน มาเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเปนตวัอยางกับบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 

นําไปปฏิบัติได 
  3.  เผยแพรขอมูลขาวสารสรางความรู ความเขาใจในการปลูกจิตสาํนึกดานคุณธรรม ความซื่อสตัยสจุริต ความเขาใจ 

เรื่องการปฏิบัติงาน เพ่ือความมีคณุธรรมและความโปรงใส เชน การเผยแพรคดตีัวอยางและแนวทางการปองกันตาง ๆ ผานสื่อ ของ 

โรงพยาบาลทุกชองทาง การเผยแพรสื่อความรูในการปลูกจิตสํานึกดานความซื่อสัตยสุจรติ ความมคีณุธรรมและความโปรงใส 

 4.  มีชองทางการรับขอคิดเห็นดานคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือความมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกระดับ 

 8.   วันเริ่มกอตั้งกลุม “ 30  เมษายน  2563 ” 

 9. วันท่ีไดรับอนุมตัิตั้งกลุมอยางเปนทางการ “ 1  มิถุนายน  2563” 

 10. ผูมีอํานาจอนุมตัิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุม 
- - - ไมมรีะเบียบวาระแจง - - - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 สืบเนื่อง 
- - - ไมมรีะเบียบวาระแจง - - - 

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ/เพ่ือพิจารณา 
 1.  ชองทางการติดตอสื่อสารของกลุมสมาชิก นําสื่อออนไลนมาใชในการดําเนินงาน คือ กลุม Line “ ชมรม STRONG รพ.สบ
ปราบ” 
 มติท่ีประชุม :  เห็นควรใชกลุม Line “ชมรม STRONG รพ.สบปราบ” เปนชองทางหลักตอไป 
 2. กิจกรรมเสริมสรางคณุธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานในโรงพยาบาล 
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  2.1  กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลสบปราบ ท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการบริหารงาน 
  2.2  กิจกรรมการช่ืนชม เชน การเผยแพรความดีของบุคลากร หรือผูเก่ียวของท่ีมีการประพฤติปฏิบัตดิตีอผูอ่ืน มีคณุธรรม มี
ความซื่อสัตยสุจริต ความพอเพียง ความกตัญูกตเวทิตา ความรับผดิชอบ ความมีคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  2.3  กิจกรรมคนหาแนวปฏิบัติท่ีด ีโดยการนําบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการช่ืนชม การไดรับรางวัลดานความซื่อสตัยสจุริต 
มีคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มาเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือเปนตัวอยางกับบุคคลอ่ืนนําไปปฏิบัติได 
 มติท่ีประชุม :  สมาชิกกลุมทุกคนชวยกันสอดสอง คนหา มอบเลขานุการรวบรวม แลวใหหัวหนากลุมฯ เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาลเพ่ือขอเผยแพรในชองทางตาง ๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ หรือบนเวปไซดของโรงพยาบาล 
 3. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารสรางความรู ความเขาในในการปลูกจิตสํานึกดานคณุธรรม ความซื่อสตัยสุจริต ความเขาใจ
เรื่องการปฏิบัติงาน เพ่ือความมีคณุธรรมและความโปรงใส เชน การเผยแพรคดตีัวอยางและแนวทางการปองกันตาง ๆ ผานสื่อของ
โรงพยาบาลทุกชองทาง การเผยแพรสื่อความรูในการปลูกจิตสํานึกดานความสื่อสัตยสุจริต ความมีคณุธรรมและความโปรงใส 
 มติท่ีประชุม : สมาชิกกลุมทุกคนชวยกันสอดสอง คนหา มอบเลขานุการรวบรวม แลวใหหัวหนากลุมฯ เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาลเพ่ือขอเผยแพรในชองทางตาง ๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ หรือบนเวปไซดของโรงพยาบาล 
 4. ชองทางการรับขอคิดเห็นดานคณุธรรม ความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือความมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกระดบั 
 มติท่ีประชุม : ใหมีชองทางแจงเบาะแสสําหรับผูพบเห็นการทุจรติ ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสบปราบผานชองทาง
เวปไซดของโรงพยาบาล 
 
 วาระท่ี 5 อ่ืน ๆ 
- - - ไมมีระเบียบวาระแจง - - - 

 

ปดประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

                                         
 ลงช่ือ...............................................ผูบันทึกการประชุม            ลงช่ือ..................................................ผูตรวจสอบรายงาน   
                 (นายไพศาล  พินทิสืบ)               (นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)   
          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบปราบ                  


	ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสบปราบ

