
 
ระเบียบ ชมรม STRONG เพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน 

 
ชมรม STRONG เพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน  หมายถึง กลุ่มบุคคล ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างช่ังคราว ข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ  
  S = Suffcient  การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างาน  และ          
ด าเนินชีวิต 
  S = Transparent  การปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  R = Realize การตระหนักรู้ถึงปญัหาการทุจริต คอร์รัปช่ัน และการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  O = Onward  การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
  N = Knowledge  การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต 
  G = Generosity  การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและพอเพียง 
 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรท่ีแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา 
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรต้ังบนพื้นฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต       
มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าท่ี ท้ังนี้ การกระท าใดๆนั้น สามารถตรวจสอบและช้ีแจงได้เพื่อความโปร่งใสท่ีใช้ในการ
บริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการส่ือสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ พร้อมทังมี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลท่ีได้รับการยอมรับว่าเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน 
เน้นความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญท่ีจะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน ช่วยให้หน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีภาครัฐ
จะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือ       
เพื่อความโปร่งใสในการท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส      
มีท่ีมา – ท่ีไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง และทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึง
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงาน “การรับราชการ
ตลอดเวลา”...การท างานใดๆในระบบราชการ ถ้าเรากระท าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

ข้อ 1 กลุ่มตามระเบียบนี้ มีช่ือว่า ชมรม STRONG เพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน 
ข้อ 2 สถานท่ีต้ังกลุ่ม เลขท่ี 210 หมู่ท่ี 3 ต าบลหาดเส้ียว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 

หมวดที่ 2  
วัตถุประสงค์ชมรม STRONG  จิตพอเพียง 

ข้อ 3 เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริต
ด้วยกรอง STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ 

3.1  เพื่อปลูกฝัง STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต  แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และ
อ าเภอศรีสัชนาลัย 

3.2  เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ  ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

3.3  เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.4  เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 

 

หมวดที่ 3 
สมาชิก 

ข้อ 4 สมาชิกกลุ่ม 
  4.1  เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีสังกัดโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  4.2  บุคคลภายนอกโรงพยาบาล 
 

หมวดที่ 4  
สมาชิกภาพ 

ข้อ 5 สมาชิกภาพส้ินสุดลงเมื่อ 
  5.1  ตาย 
  5.2  ลาออก 
  5.3  ย้าย/โอน 
 

หมวดที่ 5 
สิทธิและหน้าที ่

ข้อ 6 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
  ให้สมาชิกประพฤติตนต้ังอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าท่ี เปิดเผย 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการ
ส่ือสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ พร้อมท้ังมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผล
ท่ีได้รับการยอมรับว่าเท่ียงตรงเน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ว่าเป็นมาตรการส าคัญท่ี
จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชนและหน่วยงานอื่น มี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง 
ยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ของการปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา 
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หมวดที่ 6 
คณะกรรมการ 

ข้อ 7  คณะกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ชมรม STRONG เพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสใน
การท างาน มีหน้าท่ีบริหาร ด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ประกอบด้วย 

1. นายสุทนต์  ท่ังศิริ  นายแพทย์เช่ียวชาญ  ประธานคณะผู้ก่อตั้งชมรม 
2. นายชัยพร  อมรมุณีพงศ์ นายแพทย์ช านาญ  รองประธานคณะผู้ก่อตั้งชมรม 
3. นส.ช่ืนสุข  ตันเจริญ  ทันตแพทย์ช านาญการ  กรรมการชมรม 
4. นางศจี  สถิตย์สวรรค์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการชมรม 
5. นายวิศิษฏ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการชมรม 
6. นางสาวจีระภา  นาคนิล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการชมรม 
7. ส.อ.วสันต์  เขียวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการชมรม 
8. นางสาวมณทกานต์  นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการชมรม 
9. นางสาวรุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการชมรม 
10. นางอรชร  เดือนเด่น  นักโภชนาการ   กรรมการชมรม 
11. นางสาวกุสุมา  วีระศักดิ์ตระกูล  แพทย์แผนไทย  กรรมการชมรม 
12. นายเอนก   จันทร์แจ  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน กรมมการและเลขานุการ 

ข้อ 8  ประธานกลุ่มฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารงานของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มฯ และท าหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ข้อ 9  รองประธานกลุ่มฯ มีหน้าท่ีร่วมรับผิดชอบบริหารงานของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มฯ 
ข้อ 10 เลขานุการ มีหน้าท่ี ด าเนินการให้เป็นไปตาม มติของคณะกรรมการ และท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการ
จดบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ข้อ 11  ประธานกลุ่มและคณะกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี แต่ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 
สมัยติดต่อกัน และจะพ้นจากต าแหน่ง ด้วยเหตุ 
 11.1  ออกตามวาระ    11.2  ตาย 
 11.3  ลาออก 
 

หมวดท่ี 7 
การประชุมสมาชิก 

ข้อ 12  จัดการประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

หมวดท่ี 8  
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ชมรม STRONG เป็นผู้รักษาระเบียบนี้ 
ข้อ 14  ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 

 
   (นายสุทนต์   ท่ังศิริ) 

        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 



กิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ  ท าเสวียน หลุมขยะเปียกเพื่อลดขยะ  
ตามโครงการสุโขทัย ปลอดขยะเปียก 

วันที่ 7 มกราคม 2564 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมจิตอาสาทาสีพ้ืนถนนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
วันท่ี 15 มกราคม 2564 

 
 

 
 
 


