กลุ่มตาสับปะรด
การจัดตั้งกลุ่มตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ของโรงพยาบาลพาน
การดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งถือเป็น
การยกระดั บ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ เป็ น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ และปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต โรงพยาบาลพาน จึงให้ความสาคัญกับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health)
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” นั้น บุคคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รับ
การดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได้ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ตาม
แนวทางค่านิยมขององค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตสานึกเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้โรงพยาบาลพาน เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรมปลอดจากการทุจริต
สมาชิก
ได้แก่ เจ้า หน้า ที่โรงพยาบาลพาน ซึ่งมีหน้าที่คือ ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสานึกที่ดี เฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทาที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่โปร่งใส หรือทุจริต ภายในหน่วยงาน รวมถึงการบริหารงานอันไม่ชอบธรรม อัน
เป็นกลไกสาคัญในการตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารงานองค์กรและเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมในการ
ดาเนินงานพร้อมปลูกฝัง ค่า นิย มตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค.(ปลูก จิตสานึก ป้องกั น
ปราบปราม เครือข่าย) มุ่งเน้นให้การบริหารงานภายในทุกส่วนเกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น

คณะบริหารจัดการกลุ่ม
1. น.ส. เรือนแก้ว คาหลวง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ประธาน

2. นาง ประภัสสร ศรีนวลวงค์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รองประธาน

3. นาง ศศิวิมล

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สุทธปรีดา

4. นาง ผกากรอง คาตุ้ย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

5. นาย ธัชยณัฐ

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

ปิงวงค์

6. นาง ศิริลักษณ์ ดวงจิตร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

7. นางนิลุบล

เจียมสุขุม

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

8 .นางธีรารัตน์

นรรัตน์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

9. น.ส. จุฑามาศ แสนศิริ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เลขานุการ

แนวทางในการดาเนินงาน
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ให้ผลประโยชน์
ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมความคิดเห็นถึงทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลาเอียง
2. สนั บ สนุ น ความโปร่ ง ใสและความพร้ อ มรั บ ผิ ด เปิ ด โอกาสให้ ต รวจสอบ หรื อ การเปิ ด เผย
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบบุคคลและปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความ
เป็นมืออาชีพชองเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
4. สร้างวัฒนะธรรมองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อนและสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
5. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA)

กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพั ฒนาให้โรงพยาบาลพาน เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีการประชุมกลุ่ม ทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการกาหนดแนวทางเพิ่มเติม
3. ดาเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติก รรมและการกระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์ ทับซ้อนเป็นไปใน
ลักษณะต่างๆดังนี้
a. การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่ความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
b. การหาประโยชน์ให้ตนเอง (self-dealing) คือ การหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้องจากตาแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
c. การทางานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการ
จ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตาแหน่งสถานภาพการทางานสาธารณะ ในการเข้าไป
เป็ น นายจ้ า งของภาคเอกชนหรื อ เป็ น เจ้ า ของเองนอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง การใช้ เ ว ลาและ
เครื่องมือของรัฐในการทางานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานด้วย
d. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับ
ของทางราชการ หรือนาข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของ
เงิ นหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาข้อมูล ไปเปิดเผลแก้ ญาติหรือพวกพ้ องในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
e. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตัว เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทาให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
4. จัดตั้งกลุ่ม Application Line เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องปราบการทุจริต โดยให้เจ้าหน้าที่มี
ส่วนร่วม ในการรายงานสถานการณ์เมื่อพบเห็นการทุจริตและการกระทาผิดระเบียบ หรือรายงาน
สถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารงานหรือการบริการต่างๆที่ไม่ถูกต้อง
5. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลกรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH

กลุ่มตาสับปะรด จัดกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสานึก ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
ปลอดจากการทุจริต ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

