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รายงานการประชุม ชมรม STRONG โรงพยาบาลสบปราบ 
      คร้ังท่ี 1/2564 วันที ่ 22  กุมภาพันธ์  2564 

      ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสบปราบ 
********************** 

ผู้เข้าประชุม 
1. นางมุทิตา ชมภูศร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
2. นางสาวนันทพร สุริยา นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ   

 3. นส.มณัทนา  อุเทน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 4. นางพิณรัตน ์ อินจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 5. นางสาวนันทพร ศรีสุทธะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 6. นางสุจิตรา วิมานศักดิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7. นางสาวพนิดา พิสุทธ์ิมณ ี เภสัชกรช านาญการ 
 8. นส.ชวิศา  พลอยแก้ว ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  
 9. นางทัศนีย์ สาค า จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน  
 10. นายไพศาล พินทิสืบ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 ไม่ม ี  
 
เร่ิมประชุมเวลา  15.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.  ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุม่ 
  1.1  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติ
ประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม(Socialization) 
ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม ( Social 
Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวท่ีจะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่
จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของ
หน่วยงานท่ีมีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
  1.2.  มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานเห็นความส าคัญ
และเกดิความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกดิเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจรติ 
 2. สมาชิกกลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ จ านวน 10 คน 
 3. รายชื่อสมาชิกกลุม่ 

1. นางมุทิตา ชมภูศร ี

2. นส.มณัทนา  อุเทน 

3. นส.ชวิศา  พลอยแก้ว 

4. นางสาวนันทพร ศรีสุทธะ 

5. นางพิณรัตน ์ อินจันทร์ 
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6. นางสุจิตรา วิมานศักดิ ์

7. นางสาวพนิดา พิสุทธ์ิมณ ี

8. นางทัศนีย์ สาค า 

9. นายไพศาล พินทิสืบ 

10. นางสาวนันทพร สุริยา 

4. การบริหารกลุม่ 
  1.  หัวหน้ากลุม่  นางมุทิตา     ชมภูศรี 
  2.  เลขานุการ นายไพศาล   พินทิสืบ 

5. คุณสมบัติของสมาชิก 
 1.  เป็นเจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงพยาบาล 

 6. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม ความซื่อสัตยส์ุจรติ และพัฒนาความโปร่งใสภาครัฐในโรงพยาบาลสบปราบ 
   2.  เพื่อปลูกจิตส านึกใหเ้จ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสบปราบ ให้มีคณุธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต และความโปร่งใส ร่วม 
ต่อต้านทุจรติ มีจิตส านึก มีทัศนคติ และพฤติกรรมทีด่ีในการบรหิารราชการ 
 7. แนวทางการด าเนินงาน 
   1.  การติดต่อสื่อสารของกลุม่สมาชิก น าสื่อออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงาน คือ กลุ่ม Line “ชมรม STRONG รพ.สบ 
ปราบ” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน การระดมความคดิเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลีย่นความคดิเห็น ประสบการณ์ 
การ มอบหมายผู้รบัผิดชอบ การรายงานผลการด าเนินงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ 
วัตถุประสงค์อย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแนะน า ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่เกดิจากการปฏิบตังิานให้มีความโปร่งใส ป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสบปราบและน าเสนอแนวคดิเพื่อน าไปสู่การพฒันาโรงพยาบาลสบปราบให้เกิด 
การเสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสและเป็นธรรม 
   2.  การจัดกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานในโรงพยาบาลสบปราบ ดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลสบปราบที่เกีย่วข้องกับการ 

เสรมิสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใสในการบริหารงาน 

   2.2 กิจกรรมการช่ืนชม เช่น การเผยแพร่ความดีของบุคลากร หรือผูเ้กี่ยวข้อง ท่ีมีการประพฤติปฏิบัตดิีต่อ 

ผู้อื่น มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยส์จุริต ความพอเพียง ความกตัญญูกตเวทิตา ความรับผดิชอบ ความมคีุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ปฏิบัติงาน 

   2.3 กิจกรรมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยการน าบุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการชื่นชม การไดร้ับรางวลัด้าน 

ความซื่อสัตย์สุจริต มคีุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน มาเผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ีเพื่อเป็นตวัอย่างกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 

น าไปปฏิบตัิได ้

  3.  เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม ความซื่อสตัย์สจุริต ความเข้าใจ 

เรื่องการปฏิบตัิงาน เพื่อความมีคณุธรรมและความโปร่งใส เช่น การเผยแพร่คดตีัวอย่างและแนวทางการป้องกันต่าง ๆ ผ่านสื่อ ของ 

โรงพยาบาลทุกช่องทาง การเผยแพร่สื่อความรู้ในการปลูกจิตส านึกด้านความซื่อสัตยส์ุจรติ ความมคีณุธรรมและความโปร่งใส 

 4.  มีช่องทางการรับข้อคิดเห็นด้านคุณธรรม ความซื่อสัตยส์ุจริตเพือ่ความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีทกุระดับ 

 8.   วันเริ่มก่อตั้งกลุม่ “30  เมษายน  ๒๕๖3” 

 9. วันท่ีได้รับอนุมตัิตั้งกลุม่อย่างเป็นทางการ “1  มิถุนายน ๒๕๖3” 

 10. ผู้มีอ านาจอนุมตัิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

 มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการประชุม 
- - - ไม่มีระเบียบวาระแจ้ง - - - 
 
ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง 
- - - ไม่มีระเบียบวาระแจ้ง - - - 

 
ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ/เพ่ือพิจารณา 
 1.  ช่องทางการติดต่อสื่อสารของกลุ่มสมาชิก น าสื่อออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงาน คือ กลุม่ Line “ ชมรม STRONG รพ.สบ
ปราบ” 
 มติที่ประชุม :  เห็นควรใช้กลุ่ม Line “ชมรม STRONG รพ.สบปราบ” เป็นช่องทางหลักต่อไป 
 2. กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานในโรงพยาบาล 
  2.1  กิจกรรมติดตามผลการด าเนนิงาน การจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลสบปราบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
  2.2  กิจกรรมการช่ืนชม เช่น การเผยแพร่ความดีของบุคลากร หรือผูเ้กี่ยวข้องที่มีการประพฤติปฏิบัตดิตี่อผู้อื่น มีคณุธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความกตัญญูกตเวทิตา ความรับผดิชอบ ความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
  2.3  กิจกรรมค้นหาแนวปฏิบตัิที่ด ีโดยการน าบคุคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการช่ืนชม การได้รับรางวัลดา้นความซื่อสตัย์สจุริต 
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มาเผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างกับบุคคลอืน่น าไปปฏิบตัิได้ 
 มติท่ีประชุม :  สมาชิกกลุ่มทุกคนช่วยกันสอดส่อง ค้นหา มอบเลขานุการรวบรวม แล้วให้หัวหน้ากลุ่มฯ เสนอผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเพื่อขอเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หรือบนเวปไซด์ของโรงพยาบาล 
 3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสรา้งความรู้ ความเข้าในในการปลูกจิตส านึกด้านคณุธรรม ความซื่อสตัย์สุจริต ความเข้าใจ
เรื่องการปฏิบตัิงาน เพื่อความมีคณุธรรมและความโปร่งใส เช่น การเผยแพร่คดตีัวอย่างและแนวทางการป้องกันต่าง ๆ ผ่านสื่อของ
โรงพยาบาลทุกช่องทาง การเผยแพร่สื่อความรู้ในการปลูกจิตส านึกด้านความสื่อสัตย์สุจริต ความมีคณุธรรมและความโปร่งใส 
 มติท่ีประชุม : สมาชิกกลุ่มทุกคนช่วยกันสอดส่อง ค้นหา มอบเลขานุการรวบรวม แล้วให้หัวหน้ากลุ่มฯ เสนอผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเพื่อขอเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หรือบนเวปไซด์ของโรงพยาบาล 
 4. ช่องทางการรับข้อคิดเห็นด้านคณุธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีทุกระดบั 
 มติท่ีประชุม : ให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสส าหรับผู้พบเห็นการทุจรติ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสบปราบผ่านช่องทาง
เวปไซด์ของโรงพยาบาล 
 
 วาระที่ 5 อื่น ๆ 
- - - ไม่มีระเบียบวาระแจ้ง - - - 

 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

                                         
 ลงช่ือ...............................................ผู้บันทึกการประชุม            ลงช่ือ..................................................ผู้ตรวจสอบรายงาน   
                 (นายไพศาล  พินทิสืบ)               (นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)   
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ          
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ใบสมัครสมาชิกชมรมSTRONG โรงพยาบาลสบปราบ 

 
    ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................................  
   ต าแหน่ง ................................................................................................................... ............................... 

    ข้าราชการ   พนักงานราชการ    ลูกจ้างประจ า     พกส.    ลูกจ้างชั่วคราว 
   หน่วยงาน 
           องค์กรแพทย์  กลุ่มการพยาบาล   กลุ่มงานทันตฯ  กลุ่มงานเภสัชฯ  กลุ่มงานชันสูตร 
          กลุ่มงานรังสีฯ   กลุ่มงานกายภาพ  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ   งานโภชนาการ  งานแพทย์แผนไทย 
 
             ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมSTRONG โรงพยาบาลสบปราบ และยินดีที่จะให้ความ
ร่วมมือ และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม เพ่ือการต่อต้านการทุจริตฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสมัครใจ
และเต็มความสามารถ 
 

          ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
              (.........................................................) 
       วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ............... 
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