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รายงานการประชุม ชมรมคนรักษ์ โรงพยาบาลสบปราบ
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสบปราบ
**********************
ผู้เข้าประชุม
1. นางมุทิตา
2. นางสาวนันทพร
3. นางสุภางค์
4. นางพิณรัตน์
5. นางสาวนันทพร
6. นางสุจิตรา
7. นางสาวพนิดา
8. นางสาวรัฐนันท์
9. นางทัศนีย์
10. นายไพศาล

ชมภูศรี
สุริยา
กฤษอัมร์
อินจันทร์
ศรีสุทธะ
วิมานศักดิ์
พิสุทธิ์มณี
วงค์สรไชย
สาคา
พินทิสืบ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
ทันตแพทย์ชานาญการ
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุม่
1.1 ตามกรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) กาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติ
ประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติ เป็นการขัดเกลาทางสังคม(Socialization)
ให้ ไ ม่ ยอมรั บ พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ตต่ า ง ๆ ในหน่ว ยงาน จนกระทั่ งไม่ ท นต่อ การทุ จ ริ ต และก่ อให้ เ กิด การลงโทษทางสั งคม ( Social
Sanction) ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่
จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของ
หน่วยงานที่มีการกาหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
1.2. มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสาคัญ
และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต
2. สมาชิกกลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน
3. รายชื่อสมาชิกกลุม่
1. นางมุทิตา
ชมภูศรี
2. นางสาวนันทพร

สุริยา

3. นางสาวรัฐนันท์
4. นางสาวนันทพร

วงค์สรไชย
ศรีสุทธะ

5. นางพิณรัตน์

อินจันทร์
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6. นางสุภางค์

กฤษอัมร์

7. นางสุจิตรา

วิมานศักดิ์

8. นางสาวพนิดา
9. นางทัศนีย์

พิสุทธิ์มณี
สาคา

10. นายไพศาล

พินทิสืบ

4. การบริหารกลุม่
1. หัวหน้ากลุม่ นางมุทิตา ชมภูศรี
2. เลขานุการ นายไพศาล พินทิสืบ
5. คุณสมบัติของสมาชิก
1. เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสภาครัฐในโรงพยาบาลสบปราบ
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลสบปราบ ให้มีคณ
ุ ธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริต และความโปร่งใส ร่วม
ต่อต้านทุจริต มีจิตสานึก มีทัศนคติ และพฤติกรรมทีด่ ีในการบริหารราชการ
7. แนวทางการดาเนินงาน
1. การติดต่อสื่อสารของกลุม่ สมาชิก นาสื่อออนไลน์มาใช้ในการดาเนินงาน คือ กลุ่ม Line “ชมรมคนรักษ์ รพ.สบ
ปราบ” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน การระดมความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประสบการณ์
การ มอบหมายผู้รบั ผิดชอบ การรายงานผลการดาเนินงานปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแนะนา ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบตั งิ านให้มีความโปร่งใส ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลสบปราบและนาเสนอแนวคิดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาโรงพยาบาลสบปราบให้เกิด
การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสและเป็นธรรม
2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานในโรงพยาบาลสบปราบ ดังนี้
2.1 กิจกรรมการติดตามผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลสบปราบที่เกีย่ วข้องกับการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
2.2 กิจกรรมการชื่นชม เช่น การเผยแพร่ความดีของบุคลากร หรือผูเ้ กี่ยวข้อง ที่มีการประพฤติปฏิบัตดิ ีต่อ
ผู้อื่น มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต ความพอเพียง ความกตัญญูกตเวทิตา ความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
2.3 กิจกรรมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยการนาบุคคลหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รับการชื่นชม การได้รับรางวัลด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มาเผยแพร่แนวปฏิบัติทดี่ ีเพื่อเป็นตัวอย่างกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น
นาไปปฏิบตั ิได้
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเข้าใจ
เรื่องการปฏิบตั ิงาน เพื่อความมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใส เช่น การเผยแพร่คดีตัวอย่างและแนวทางการป้องกันต่าง ๆ ผ่านสื่อ ของ
โรงพยาบาลทุกช่องทาง การเผยแพร่สื่อความรู้ในการปลูกจิตสานึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใส
4. มีช่องทางการรับข้อคิดเห็นด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเพือ่ ความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ
8. วันเริ่มก่อตั้งกลุม่ “ 2 กรกฏาคม 2561 ”
9. วันที่ได้รับอนุมตั ิตั้งกลุม่ อย่างเป็นทางการ “ 2 ตุลาคม 2561”
10. ผู้มีอานาจอนุมตั ิ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองการประชุม
- - - ไม่มีระเบียบวาระแจ้ง - - ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง
- - - ไม่มีระเบียบวาระแจ้ง - - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารของกลุ่มสมาชิก นาสื่อออนไลน์มาใช้ในการดาเนินงาน คือ กลุม่ Line “ ชมรมคนรักษ์ รพ.สบ
ปราบ”
มติที่ประชุม : เห็นควรใช้กลุ่ม Line “ชมรมคนรักษ์ รพ.สบปราบ” เป็นช่องทางหลักต่อไป
2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานในโรงพยาบาล
2.1 กิจกรรมติดตามผลการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลสบปราบ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
2.2 กิจกรรมการชื่นชม เช่น การเผยแพร่ความดีของบุคลากร หรือผูเ้ กี่ยวข้องที่มีการประพฤติปฏิบัตดิ ตี ่อผู้อื่น มีคณ
ุ ธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความกตัญญูกตเวทิตา ความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
2.3 กิจกรรมค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดี โดยการนาบุคคลหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รับการชื่นชม การได้รับรางวัลด้านความซื่อสัตย์สจุ ริต
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มาเผยแพร่แนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างกับบุคคลอืน่ นาไปปฏิบตั ิได้
มติที่ประชุม : สมาชิกกลุ่มทุกคนช่วยกันสอดส่อง ค้นหา มอบเลขานุการรวบรวม แล้วให้หัวหน้ากลุ่มฯ เสนอผู้อานวยการ
โรงพยาบาลเพื่อขอเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือบนเวปไซด์ของโรงพยาบาล
3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ ความเข้าในในการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเข้าใจ
เรื่องการปฏิบตั ิงาน เพื่อความมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใส เช่น การเผยแพร่คดีตัวอย่างและแนวทางการป้องกันต่าง ๆ ผ่านสื่อของ
โรงพยาบาลทุกช่องทาง การเผยแพร่สื่อความรู้ในการปลูกจิตสานึกด้านความสื่อสัตย์สุจริต ความมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใส
มติที่ประชุม : สมาชิกกลุ่มทุกคนช่วยกันสอดส่อง ค้นหา มอบเลขานุการรวบรวม แล้วให้หัวหน้ากลุ่มฯ เสนอผู้อานวยการ
โรงพยาบาลเพื่อขอเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือบนเวปไซด์ของโรงพยาบาล
4. ช่องทางการรับข้อคิดเห็นด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
มติที่ประชุม : ให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสสาหรับผู้พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสบปราบผ่านช่องทาง
เวปไซด์ของโรงพยาบาล
 วาระที่ 5 อื่น ๆ
- - - ไม่มีระเบียบวาระแจ้ง - - ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายไพศาล พินทิสืบ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสบปราบ

