
รายงานการประชุมคณะท างาน “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง” 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสันติ วงศ์ฝั้น  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางวิภารัตน์ กันทาทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
3. นางอัญชลี ชูทองรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
4. นางจิราภรณ์ อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวสุภามาศ สมเป้า  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  กรรมการ 
6. นายสิทธิศักดิ์ เลาหกุล  จพง.รังสีการแพทย์ช านาญงาน  กรรมการ 
7. นางอัญชลี รัตนภิญโญพงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
8. นางสาวกัลยาณี ไชยลา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
9. นางบุศรินทร์ สีมา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
10. นางยุวเรศ ศรีล้อม  นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
11. นางศิริไพร จิระพิพัฒนกุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้    กรรมการ 
12. นายธีระสิทธิ์ สินทร  พนักงานขับรถยนต์   กรรมการ 
13. นางการเกต รังรองธานินทร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 
เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

นางวิภารัตน์  กันทาทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1  การด าเนินงานชมรม “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใน ไม่โกง” 

1. ตามประกาศโรงพยาบาลแม่ทา ลงวันที่ 11  มกราคม  2563 เรื่อง  ตั้งแต่งตั้งคณะท างาน ชมรม   
STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง”  และท่ีประชุมได้หารือเรื่องวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ  และได้มีมติร่วมกันให้ชมรมฯ มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานคือ 
1) เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการเห็นหู เป็นตา สอดส่อง ตรวจสอบ และรายงานผล

ให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2) เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของหน่วยงาน และให้มีการจัดการในระบบความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
3) เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตส านึก

ความละอายในการท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต 
ทั้งนี้เป็นการตั้งชมรมใหม่ เดิมมีคณะกรรมการต่อต้านทุจริตด าเนินการ  และทางคณะกรรมการบริหารให้มี

การปรุงคณะท างานให้สอดคล้องกับการรายงาน ITA ปีงบประมาณ 2563 
2. การหารือแนวทางการขับเคลื่อน ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง” 
มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติร่วมกันถึงแนวทางด าเนินการคือ 

1)  สร้างแนวร่วมเครือข่าย สมาชิก “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง” ของส านักงาน  
2) ป.ป.ช.เครือข่ายเจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทา 
3) สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรม “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง” ให้กับบุคลากร

ภายใน หน่วยงานราชการ และชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
4) ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง” 



3. หารือสมาชิกของชมรม 
มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติร่วมกันคือ 

1) คณะท างาน  “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง” 
2) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทาทุกท่าน 

4. หารือเป้าหมายการด าเนินการชมรมฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติร่วมกันคือ 

1) เจ้าหน้าที่/ ผู้รับบริการ /ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวมและประเทศชาติเพิ่มขึ้น ปลูกฝังเจ้าหน้าที่มีความประพฤติ ปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม
ปลอดการทุจริต และปลอดการประพฤติมิชอบ 

2) เป็นองค์กรที่ได้รับเป็นองค์กรที่ปลอดการโกง ปลอดการทุจริต ปลอดการประพฤติมิชอบ 
5. หารือชื่อชมรม (เดิมชื่อชมรมต่อต้านการทุจริต) และการสื่อสารในชมรม 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้เป็นไปตามประธานชมรมฯ ได้หารือกับ กกบ.เรียบร้อยแล้ว  และช่องทางสื่อสาร
ให้ใช้ช่องทางไลน์กลุ่มเดิม และสัญลักษณ์เดิม 
6. หารือช่องทางการแจ้งข่าวสารร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติร่วมกันให้มีแนวทางการสื่อสารแจ้งข่าวสารการทุจริตคือ 

ช่องทางร้องเรียน 
1.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา  087-988-2019 
1.2 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์/ประกันสุขภาพ ฯ 084-041-7561 
1.3 หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการทั่วไป 081-287-8900 

 
7. หารือบทบาทหน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการ “ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง” 
มติที่ประชุม รับทราบ  และมีมติร่วมกันคือ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ ระเบียบแบบแผนงาน การด าเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ชมรม โดยสะท้อนให้เห็นถึงความริริเริ่มในการสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานให้ปลอดการทุจริต ปลอดการโกง ปลอดการประพฤติมิชอบ 

2) เป็นหู เป็นตา สอดส่อง ตรวจสอบให้องค์กรมีการบริหารงานที่เกิดความโปร่งใส 
3) ปลุกจิตส านึกเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบภายในโรงพยาบาล

แม่ทา ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป 1 ค (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปรามเครือข่าย) 
4). วิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยง เกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร และสรุปข้อเสนอแนะต่อคณะ 

กรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ทา 
5). การตรวจสอบการบริหารงานของโรงพยาบาลแม่ทา เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และให้น ากรอบ

การปฏิบัติเพ่ือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลมาวิเคราะห์ และพัฒนาให้เกิดความ
โปร่งใส 

6) รายงานผลการด าเนินการของชมรมทุกไตรมาส 
วาระท่ี 2 เรื่องแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานโรงพยาบาลแม่ทาเพ่ือความโปร่งใส 

1. ประธานแจ้งให้มีการศึกษาข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการวิเคราะห์ ฯ ปี 2562  เพ่ือเป็นแนวทางการตรวจสอบ  ได้แก่ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ, ค่าใช้จ่ายในการอบรม, ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 
- การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 



- การสแกนนิ้วมือท างาน 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้มีการด าเนินการตรวจสอบ และรายงานในเดือน มีนาคม 2563 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ 

1. การจัดท าประกาศชมรม, และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชมรม“ชมรม STRONG คนแม่ทาโปร่งใส ไม่โกง” 
มติที่ประชุม รับทราบ  และให้เลขานุการด าเนินการ 
ปิดประชุม 16.00 น. 
 
 
 
 

(นางการเกต  รังรองธานินทร์) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

ผู้บันทึกการประชุม 



ภาพการประชุม 

 


