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ระเบียบชมรม STRONG โรงพยาบาลโพทะเล 
.............................................................. 

 
ชมรม STRONG จดัตั้งเพื่อ เป็นการรวมกลุ่มของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเป็นทางการเพื่อด าเนิน

กิจกรรมการป้องกนัการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารท่ีโปร่งใส ประกอบไปดว้ย ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน และพนกังานจา้ง
เหมา โรงพยาบาลโพทะเล   

ความโปร่งใส(Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ขององคก์รท่ีแสดงออกถึงความชดัเจน
ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบติัของบุคลากรตั้งอยูบ่นฐานคติของความ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสานึกท่ีดีต่อหนา้ท่ี ทั้งน้ีการกระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและช้ีแจงไดร้วมถึงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีเพื่อก่อให้เกิดจิตส านึก ในการกระท าใด ๆ ท่ีโปร่งใส 

ความโปร่งใสท่ี ใชใ้นการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ มีการส่ือสาร การแสดง
ความรับผดิชอบพร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลท่ีไดรั้บการ
ยอมรับวา่เท่ียงตรง และเช่ือถือไดใ้นสังคมโลกยคุปัจจุบนัไดเ้นน้ถึงความส าคญัของความโปร่งใส วา่เป็น
มาตรการส าคญัท่ีจะช่วยป้องกนัการทุจริต คอรัปชัน่ ช่วยใหห้น่วยงานและผูป้ฎิบติัมีความรับผดิชอบ และมี
การปฏิบติังานหรือมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก2ประชาชน
ผูรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพอ้งดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีภาครัฐจะตอ้งมีมาตรการและ
แนวทางในการสร้างความโปร่งใสใหเ้ป็นรูปธรรมเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับและเช่ือถือ ท่ีรวมตวัเพื่อความ
โปร่งใสในการท างานคนท างานจะตอ้งปฏิบติัใหเ้กิด ความถูกตอ้งโปร่งใส รวมถึงจิตใตส้ านึกของแต่ละ
บุคคลท่ีมีความฝักใฝ่ท่ีจะด าเนินการให้เกิดความถูกตอ้งเป็นหลกั เป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีท่ีมา-ท่ีไป 
สามารถตรวจสอบได"ทุกเร่ืองและทุกกระบวนการมีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพของตนเองตระหนกัถึงหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบท่ีได"รับมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งยดึแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของ การปฏิบติังานใน  การ
รับราชการตลอดเวลา “...การท างานใดๆ ในระบบราชการ ถา้เรากระท าดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต แลว้ละก็ 
บอกไดเ้ลยวา่ การกระท าของเราเองท่ีมีแต่ความซ่ือตรง ไม่คดโกงคนอ่ืน ประเทศชาติ บา้นเมือง จะสามารถ
เป็นเกราะป้องกนัภยัต่างๆ ท่ีจะเขา้มาหาตวัเราไดเ้ลยเชียวแหล่ะ ต่อใหมี้คนคิดไม่ดีต่อตวัเรา ความดีน้ีจะ
คอยป้องกนัให้ตวัเราพน้ภยั ดัง่ท่ีค  าพระท่านบอกวา่ ความดีท่ีตวัเราไดก้ระท าจะเป็นเกราะคุม้ครองตวัของ
เราเอง ” 

 



 
 

หมวดที ่1 
ช่ือ – สถานท่ี 

 
1. ช่ือ ชมรม STORNG โรงพยาบาลโพทะเล 
2. สถานท่ีตั้งกลุ่ม โรงพยาบาลโพทะเล เลขท่ี 762 หมู่  2 ต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 
๖๖๑๓๐ 

 
 

หมวดที ่2 
วตัถุประสงค ์

 
3. วตัถุประสงคข์องกลุ่มพนกังานโรงพยาบาลโพทะเล 
     3.1 เพื่อยกระดบัความโปร่งใสในการปฏิบติังานขององคก์ร 
     3.2 ส่งเสริมใหก้ลุ่มบุคลากร โรงพยาบาลโพทะเล ใหเ้ห็นความส าคญัและเสริมสร้าง ภาพลกัษณ์ของ
หน่วยงาน ใหมี้ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
 

หมวดที ่3 
สมาชิก 
 
4. สมาชิกชมรม STORNG โรงพยาบาลโพทะเล (ขา้ราชการ, ลูกจา้งประจ า, พนกังานราชการ, พนกังาน
กระทรวงสาธารณสุข, ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน) สังกดัโรงพยาบาลโพทะเล 
 
 

หมวดที ่4 
การพน้สมาชิกภาพ 
 
5. การพน้จากสมาชิกภาพ ดงัน้ี 
    5.1 ตาย 
    5.2 โอนยา้ยไปสังกดัโรงพยาบาลอ่ืน (ขา้ราชการ, ลูกจา้งประจ า, พนกังานกระทรวงสาธารณสุข) 
 
 



 
หมวดที ่5 

หนา้ท่ีของสมาชิก 

 
6. สมาชิกมีหนา้ท่ี ประพฤติปฏิบติัตนตั้งอยูบ่นฐานคติของความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตส านึกท่ีดีต่อหนา้ท่ี
เปิดเผย เปิดโอกาสให้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ดว้ย
วธีิการต่างๆ มีการส่ือสาร การแสดงความรับผดิชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการ
ติดตามและประเมินผลท่ีไดรั้บการ ยอมรับวา่เท่ียงตรง เนน้ถึงความส าคญัของความโปร่งใส วา่เป็น
มาตรการส าคญัท่ีจะช่วยป้องกนัการทุจริต คอรัปชัน่ ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผูรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชน และ
หน่วยงานอ่ืนมีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพของตนเอง ตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง ยดึแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบติังานใน “การรับราชการตลอดเวลา” รวมถึงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีเพื่อก่อใหเ้กิดจิตส านึกในการกระท าใด ๆ ท่ีโปร่งใส 
 
 

หมวดที ่6 
คณะกรรมการ 
 
7. คณะกรรมการ ชมรม STORNG โรงพยาบาลโพทะเล ประกอบดว้ย 
 

๗.1  นพ พนม ปทุมสูติ ประธาน 
๗.2  ทพ ช านาญ ชัยดา รองประธาน 
๗.3  นางผ่องศรี หนูทวน คณะท างาน 
๗.4  พญ.ศิริวรรณ จิตตปราณีรัชต์ คณะท างาน 
๗.5  นางปณตพร วะระขะจี คณะท างาน 
๗.๖  นางประภาพรรณ ปทุมสูติ คณะท างาน 
๗.๗  นางสุพัตรา หาลาภ คณะท างาน 
๗.๘  ภก สุดารัตน์ จังอินทร์ คณะท างาน 
๗.๙  นายภวัต ชาติวรกิจ คณะท างานและเลขานุการ 
๗.๑๐  นางเจริญรัตน์ ระโส คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๑๑   น.ส อัมพร โกลาหะฬะ คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค าสั่งโรงพยาบาลโพทะเล 
ท่ี    ๒    / 256๔ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงตา้นทุจริต โรงพยาบาลโพทะเล 
.............................................. 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นมาตรการ 

เสริมสร้างเชิงบวกด่านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีก าหนดไวเ้ป็นแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ดา้น 
สาธารณสุขประจ าปี 256๔ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภิบาล (Governance Excellence) 
ท่ีจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยม และวฒันธรรมองคก์รให้ 

กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับไดข้องผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีภายในองคก์ร โดยการสร้างเสริมความ
ตระหนกัความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์รของผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ี ถึงแมจ้ะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงาน แต่ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีหน่วยงานตอ้งสร้างใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่องคก์รท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดจนเป็นการสร้าง
เสริมแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริต ท่ีจะส่งผลร้ายต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อให้เกิดการ
พฒันาและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร สอดคลอ้งกบั
นโยบายรัฐบาลและแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ท่ี
ก าหนดใหห้น่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจา้หนา้ท่ี ร่วมด าเนินกิจกรรมเพื่อป้องกนัการทุจริตภายในองคก์ร มี
วตัถุประสงคเ์สริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์สุจริต ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้
มีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน โดยมีการก าหนดระเบียบหรือแนวทางการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน
โรงพยาบาลโพทะเลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงตา้นทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ ดงัต่อไปน้ี 
 

1  นพ พนม ปทุมสูติ ประธาน 
2  ทพ ช านาญ ชัยดา รองประธาน 
3  นางผ่องศรี หนูทวน คณะท างาน 
4  พญ.ศิริวรรณ จิตตปราณีรัชต์ คณะท างาน 
5  นางปณตพร วะระขะจี คณะท างาน 
๖  นางประภาพรรณ ปทุมสูติ คณะท างาน 
๗  นางสุพัตรา หาลาภ คณะท างาน 
๘  ภก สุดารัตน์ จังอินทร์ คณะท างาน 
๙  นายภวัต ชาติวรกิจ คณะท างานและเลขานุการ 
๑๐  นางเจริญรัตน์ ระโส คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑   น.ส อัมพร โกลาหะฬะ คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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วตัถุประสงคช์มรม STRONG จิตพอเพียงตา้นทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

________________ 
 

 
1. ก าหนดใหบุ้คลากรตระหนกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบียบกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหมี้ความถูกตอ้ง โปร่งใน และเป็นธรรม 

2. ปรับและสร้างทศันคติบุคลากรในหน่วยงานใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม ลด
การดุลพินิจ และรับผดิต่อผูม้าติดต่อ หรือผูม้ารับบริการ 
3. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของบุคลากรให้ค  านึกถึงความประหยดัประโยชน์ คุม้ค่า และ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
4. ก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานใหบ้ริหาร 
ราชการดว้ยความโปร่งใส 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
1. แจง้นโยบายของผูบ้ริหารใหก้ลุ่มงานรับทราบ ติดประกาศประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ และ
ใหแ้ต่ละกลุ่มงานปฏิบติังานตามแนวทางควบคุมภายใน และมี Flow char การปฏิบติังาน ทุกกิจกรรม และ
มีการทบทวน 

2. ใหค้วามรู้บุคลากรเก่ียวกบัการบริหารงานราชการดว้ยความโปร่งใสและจิตส านึกในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
3. ก าหนดแนวทางใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบการใชร้ถยนตร์าชการ วสัดุ ครุภณัฑ์ มีการจดัท าระเบียบ
ควบคุมการใชร้ถยนตร์าชการ วสัดุเช้ือเพลิง และมีการทบทวนแนวทางทุก 1 ปี 
4. ก าหนดแนวทางและจดัท าคู่มือการด าเนินงานโครงการแผนงานของโรงพยาบาล เพื่อใหบุ้คลากร
สามารถด าเนินการด าเนินงานตามโครงการแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข ์รวมทั้งการแจง้เบาะแสต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว 
และเป็นธรรม แก่ผูร้้องเรียน ร้องทุกข ์และมีการทบทวนทุก 1 ปี 
6. จดักิจกรรมรณรงคก์ารต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน 
7. รับสมคัรสมาชิก 



ภาพการประชุมประจ าเดือนและชี้แจง ชมรม STORNG โรงพยาบาลโพทะเล 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น 

ห้องประชุมเพชรไพลิน 

 

  

           

 

        

 



กิจกรรมจิตอาสา ชมรม STORNG  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี  

 

 

 

 

 



    

           

                  


