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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานเริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งประธานแจง้ใหท้ราบ 

1. กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน 
ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งบรรจุในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพโครงการที่ 33 โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA มีค่าเป้าหมายร้อยละ 92 ในไตรมาสที่ 4 เพ่ือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน 
และยังเป็นกลไกท่ีสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
1. การจัดตั้งชมรมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นการนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสำคัญ คือ การมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG 
เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมี
จิตพอเพียงตา้นการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ Model STRONG  

 
กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

• เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว และประชาชนในระดับอำเภอสมเด็จพระยุพราชปัว 

• เพ่ือปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตสำนึกความละอายในการทำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต  

• เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 



• เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

• เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของชมรมฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้
สมาชิกท่ีปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

แนวทางการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ 
• สร้างแนวร่วมเครื่องข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของ

สำนักงาน ป.ป.ช. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

• สร้างการรับรู้ ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ให้กับหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หน่วยงาน 

• จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือจัดทำระเบียบและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมฯ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

• ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

• เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ โดยเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของหน่วยงาน และเครือข่ายการ
ต่อต้านการทุจริต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
• เจ้าหน้าที่ ชุมชน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้า

ด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้าง
ความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาให้มีความเอ้ืออาทร
บนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง 

• เกิดการป้องปรามการทุจริตในหน่วยงาน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากข้ึน 
• เป็นหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม และการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อ

การทุจริต 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 
1. ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่ งมั่น ในการบริหารงาน  ตามประกาศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดังนี้ 
   ข้อที่ 1 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอก 

       เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะนำพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ 



ข้อที่  2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
        กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 

ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
โดยประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดใน
การทำงาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อน
หน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต ในเชิงนโยบาย และการ
ทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ-
บาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทำทุจริต รวมทั้งการดำเนินการ
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการ
บริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหาร
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำ
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร เบาะแสทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

2. จัดทำ “มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ” เกี่ยวกับกระบวนการ
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

2.2 มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิสวัสดิการ 
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

2.3 มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.4 มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 
2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่มาตรการการใช้รถราชการ 



มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ 

2.6 มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอ่ืนใด
เพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม และปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้อง
ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน และร่วม
แสดงความคิดเห็นวางแผนจัดทำมาตรการฯ และแนวทางการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 

 
ระเบยีบวาระที ่6 เรือ่งอืน่ๆ 

- ไม่ม ี
          
    
   ลงชือ่     ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
                                                 (นางโชติกา   ติฉัน )  
                                                   ผูช้่วยเลขานุการ 

 

          ลงชือ่     ผูต้รวจทานรายงานการประชมุ 
               (นางสาวสุรีย์พรรณ   วังแสง)  
                                          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
                               ลงชือ่                       รบัรองรายงานการประชมุ 
                                         (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
                                 ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
                                                ประธานกรรมการ 
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ณ หอ้งประชมุอาคารนครนิทรารักษ ์โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลาง 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั จงัหวดัน่าน 

ตามประกาศสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรือ่ง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน พ.ศ. 2565 

สำหรับหนว่ยงานในราชการบรหิารสว่นกลางสำนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอรม์การขอเผยแพรข่อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ของหนว่ยงานในสำนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน                                                       .                                                                      
วัน/เดือน/ปี  :   10 มีนาคม 2565                                                                                     . 
หัวข้อ :  หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG                           . 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชดัเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ
สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... 
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... 
.                                                                                                                            . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                     . 
หมายเหตุ :                                                                                                                . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
        ผูร้ับผดิชอบการให้ขอ้มลู                                                                 ผูอ้นมุตัริบัรอง 

 
 

           (นางโชติกา   ติฉัน)                                                                     (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
             นักวิชาการพัสดุ                                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

        วันที่ 10 มีนาคม 2565                                                วันที่ 10 มีนาคม 2565 
ผูร้บัผดิชอบการนำขอ้มลูเผยแพร่ 

 
(นางโชติกา   ติฉัน) 

นักวิชาการพัสดุ 
วันที่ 10 มีนาคม 2565 

 


