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รายงานการประชุมคณะทำงานจริยธรรม ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 2/2565
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564
ณ หองประชุมทางกวาว ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
……………………………………………………………..
ผูมาประชุม
1. นางสุภาภรณ ลมูลศิลป
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2. นายวิรุท นนสุรัตน
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางสาวดวงใจ กันธิยา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5. นางมณีรัตน แสนประสิทธิ์ เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นายจรณะ มังคะตา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
7. นางสาวพรพิมล บุตะลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8. นายชัชวาลย เพ็ชรกอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
10. นางสาวครองใจ ศรีลาราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
11. นายธนกฤติ จันทรถง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
12. นางสาวนันทิยา พรมวงษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูไมมาประชุม
1. นายพูลสินธุ พงษประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธาน
รองประธาน
ติดราชการ

เลขานุการ/คณะทำงาน
ผูชว ยเลขานุการ/คณะทำงาน
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
- ไมมี เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางสุภาภรณ ลมูลศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงานที่
ประชุมไดกลาวเปดประชุมและดำเนินการประชุมฯ ตามวาระ
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
นางสุ ภ าภรณ ลมู ล ศิ ล ป ตำแหน ง นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนชำนาญการพิ เ ศษ ประธาน
คณะทำงาน มอบหมายใหทีมเลขาฯ ชี้แจงบทบาทหนาที่ของคณะทำงานจริยธรรม ที่เปนคำสั่งศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี ที่ 319/2564 เรื่อง แตงคณะทำงานจริยธรรม ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
2. เสริมสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานและพัฒนาสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. สงเสริมใหบุคลากรของศูนยมีการใหบริการดวยความเปนมิตร ความจริงใจ ความเสียสละ และความ
รับผิดชอบ
4. สงเสริมใหบุคลากรของศูนยมีการดำเนินการที่เปนสาธารณะประโยชนในพื้นที่รับผิดชอบอยางมี
คุณธรรมและความรับผิดชอบ
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5. จัดใหมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร โดยใชหลักศาสนธรรม และการเจริญรอยตาม
พระยุคลบาท
6. สงเสริมใหบุคลากรพึงพัฒนาความรู ศึกษา คนควา วิจัย ตามหลักวิชาการอยางรับผิดชอบและมี
คุณธรรม
7. สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชประมวลจริยธรรม และขอบังคับวาดวย จรรยาขาราชการกรม
อนามัย พ.ศ. 2563 ในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
8. เผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่อ “การทุจริต” การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบธรรมของเจาหนาที่ศูนยฯ และดำเนินการตอบสนองตอขอรองเรียน
9. สงสรุปรายงานประชุมของคณะทำงานตอผูอำนวยการศูนยฯ หลังจากประชุมภายใน 7 วันทำการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 ที่ประชุมแจงใหทราบ
มอบหมายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่ผานมาใหแตคณะทำงานชุดใหมไดทราบ ดังนี้
นายสมภพ สุ ท ั ศ น ว ิ ร ิ ย ะ ตำแหน ง นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนชำนาญการพิ เ ศษ (ตั ว แทน
คณะทำงานจริยธรรมชุดเดิม) ไดชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานเกี่ยวกับจริยธรรม ของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ใหแกคณะทำงานจริยธรรมชุดใหมไดรับทราบตั้งแตปงบประมาณที่ผานมา และเปดโอกาสใหกับคณะทำงานฯ ทุก
ทานไดชักถาม รวมถึงสงมอบขอมูลที่เปนไฟลเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานจริยธรรม เพื่อใหคณะกรรรมการ
จริยธรรมชุดใหมไดไปศึกษา และดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ตอไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. พิจารณาแตงตั้งผูแทนจากกลุมตางๆ เพื่อเขารวมขับเคลื่อนงานจริยธรรมของศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี เพิ่มเติม มุงผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1.1 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน
เพิ่มเติม : นางสาวอรสา สำมะลี
ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
1.2. กลุมอำนวยการ
เพิ่มเติม : นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ ตำแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. แผนการประชุมขับเคลื่อนงานของคณะทำงานจริยธรรม กำหนดแผนดำเนินการประชุมฯ 4 ครั้ง
(ไตรมาสละ 1 ครั้ง) หรือตามที่มีประเด็นหารือตางๆ
3. การละเอี ย ดร ว มหารื อการทบทวนแผนและการกำหนดโครงการการดำเนิน การตามเกณฑการ
ประเมินองคกรคุณธรรม (ขอมูลตามเอกสารแนบ)
4. พิจารณาประเด็นที่จะขับเคลื่อนหนวยงานคุณธรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ทางหนวยงานตอง
มีการหารือและวิเคราะหรวมกันกับเจาหนาที่ในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ตองมีมติรวมกัน และเปนแนวทางการ
ขับเคลื่อนรวมกันฯ ประเด็น : องคกรมีการกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่
อยากทำ” ที่สอดคลองกับคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู หรือวัฒนธรรมองคกร
(HEALTH) เชน การใชวัสดุสำนักงานอยางประหยัดมาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการดวยความโปรงใส มีจิตอาสา
ชวยสังคมฯลฯ โดยรวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมาย ไมนอยกวา 1 ประการ นั้น
ซึ่งทางผูบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดใหความสำคัญเรื่องของการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเรื่อง
ของคุณธรรมและความโปรงใส และขับเคลื่อนหนวยงานคุณธรรม คณะทำงานเองไดมีการวิเคราะหเรื่องของปญหา
ที่อยากแก หนวยงานเองไดมีการดำเนินการวิเคราะหปญหาที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะสามารถทำใหเกิดความโปรงใส
เชน การใหความอิสระแกเจาหนาที่ในการรองเรียนหรือรองทุกข ในประเด็นที่พบเห็นความไมโปรงใส และเกิดการ

~3~
คับของใจของการบริหารจัดการของผูบังคับบัญชา โดยมีการจัดทำคูมือการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข เพื่อให
เปนคูมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนใหเกิดความเปนธรรม และ เรื่องของ ความดีที่อยากทำ ซึ่งโดยปกติศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานีเอง ไดมีการสงเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนเรื่องของกิจกรรมที่ปลูกฝงใหเจาหนาที่ไดมีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู หรือวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) อยางตอเนื่องหลายกิจกรรม เชน ปลูกผัก
สวนครัวไมตองกลัวสารพิษ ,การทำบุญ เนื่องในวันขึ้นปใหม ,ปรับปรุงทัศนียภาพ สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน
และ 5 ส. เปนตน พรอมนำขอมูลนำเขาชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนของหนวยงาน
มอบหมาย ใหคณะทำงานเขียนโครงการ เพื่อเปนการขับเคลื่อนหนวยคุณธรรม อยางเปนรูปธรรม
และ ใหคณะทำงานคุณธรรม ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ขับเคลื่อนงานโดยการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกคนของ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และมีการติดตามและประเมินผลตอเนื่อง
มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุม
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
นายธนกฤติ จันทรถง และนางสาวนันทิยา พรมวงษา (ทีมเลขาฯ) : ผูจดรายงาน/สรุปการประชุม
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ภาพกิจกรรมในการประชุม

