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ส่วนราชการ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137 

ที ่ สท 0032.301.1/031    วันที่   17  มีนาคม  2565 

เรื่อง   ขออนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ.2561 - 
พ.ศ.2564)  ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าไว้ว่า           
หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง  ประชาชน
ไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น  มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริต
ที่มีต่อประเทศมากข้ึน 
 

  ในการนี้เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าว สามารถบรรลุผลได้จริง ภาคประชาสังคม ประชาชน           
ต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริง กับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้าน
การทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  
จึงได้ริเริ่มก่อตั้งชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  เพ่ือผลักดันการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริตด้วยกรอบ STRONG โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

1. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย           
และประชาชนอ าเภอศรีสัชนาลัย 

2. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต 

3. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 

 
        

 (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
                      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
               √   อนุมัต ิ  ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลั 



 
 

 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

เรื่อง ชมรม STRONG เพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน 
......................................................... 

 
  ด้วยโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกโรงพยาบาลฯ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอยู่ภายใต้ความมีคุณธรรมในการท างาน 
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อเจ้าหน้าที่โดยการกระท าใดๆ นั้นสามารถ
ตรวจสอบและชี้แจงได้ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มดังกล่าวเพ่ือด าเนินกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ระเบียบ ชมรม STRONG เพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน 

 
ชมรม STRONG เพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน  หมายถึง กลุ่มบุคคล ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่งคราว ข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอ่ืน ๆ  
  S = Suffcient  การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างาน  และ          
ด าเนินชีวิต 
  S = Transparent  การปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  R = Realize การตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  O = Onward  การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
  N = Knowledge  การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต 
  G = Generosity  การสร้างความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและพอเพียง 
 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมา 
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งบนพ้ืนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต       
มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้ การกระท าใดๆนั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เพ่ือความโปร่งใสที่ใช้ในการ
บริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ พร้อมทังมี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน 
เน้นความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐ
จะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ       
เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส      
มีที่มา – ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง และทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงาน “การรับราชการ
ตลอดเวลา”...การท างานใดๆในระบบราชการ ถ้าเรากระท าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/หมวดที่ 1... 
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หมวดที่ 1 
ความท่ัวไป 

ข้อ 1 กลุ่มตามระเบียบนี้ มีชื่อว่า ชมรม STRONG เพ่ือด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน 
ข้อ 2 สถานที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 210 หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 

หมวดที่ 2  
วัตถุประสงค์ชมรม STRONG  จิตพอเพียง 

ข้อ 3 เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริต
ด้วยกรอง STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ 

3.1  เพ่ือปลูกฝัง STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต  แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และ
อ าเภอศรีสัชนาลัย 

3.2  เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ  ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม  จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

3.3  เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.4  เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 

 

หมวดที่ 3 
สมาชิก 

ข้อ 4 สมาชิกกลุ่ม 
  4.1  เจ้าหน้าที่ทุกคนที่สังกัดโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
  4.2  บุคคลภายนอกโรงพยาบาล 
 

หมวดที่ 4  
สมาชิกภาพ 

ข้อ 5 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ 
  5.1  ตาย 
  5.2  ลาออก 
  5.3  ย้าย/โอน 
 

หมวดที่ 5 
สิทธิและหน้าที่ 

ข้อ 6 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
  ให้สมาชิกประพฤติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ เปิดเผย 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการ
สื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผล
ที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่
จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เ พ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ของการปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา 

/หมวดที่ 6... 
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หมวดที่ 6 
คณะกรรมการ 

ข้อ 7  คณะกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ชมรม STRONG เพ่ือด าเนินการด้านความโปร่งใสใน
การท างาน มีหน้าที่บริหาร ด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 

1. นายสุทนต์  ทั่งศิริ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธานคณะผู้ก่อตั้งชมรม 
2. นายชัยพร  อมรมุณีพงศ์ นายแพทย์ช านาญ  รองประธานคณะผู้ก่อตั้งชมรม 
3. นส.ชื่นสุข  ตันเจริญ  ทันตแพทย์ช านาญการ  กรรมการชมรม 
4. นางศจี  สถิตย์สวรรค์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการชมรม 
5. นายวิศิษฏ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการชมรม 
6. นางสาววิรัชฎา   ดาดาษ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการชมรม 
7. นางสมจิตร   จันทร์สิงขรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการชมรม 
8. นางสาวมณทกานต์  นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการชมรม 
9. นางสาวรุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการชมรม 
10. นางอรชร  เดือนเด่น  นักโภชนาการ   กรรมการชมรม 
11. นางสาวกุสุมา  วีระศักดิ์ตระกูล  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กรรมการชมรม 
12. นางภัทรพร   ปิลาผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 8  ประธานกลุ่มฯ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มฯ และท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 
ข้อ 9  รองประธานกลุ่มฯ มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบบริหารงานของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มฯ 
ข้อ 10 เลขานุการ มีหน้าที่ ด าเนินการให้เป็นไปตาม มติของคณะกรรมการ และท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการ
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 
 

หมวดที่ 7 
การประชุมสมาชิก 

ข้อ 12  จัดการประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

หมวดที่ 8  
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ชมรม STRONG เป็นผู้รักษาระเบียบนี้ 
ข้อ 14  ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   17  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
   (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 

        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 



กิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ   
ท าความสะอาดและตดัแต่งกิ่งไม้บริเวณริมแม่น  ายม 

วันที่ 10  มกราคม 2565 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ   
ท าความสะอาดและตดัแต่งกิ่งไม้บริเวณริมแม่น  ายม 

วันที่ 10  มกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลรีสัชนาลัย 
 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
วัน/เดือน/ปี.:. 17  มีนาคม  พ.ศ.2565 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STORNG 

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
3. หนังสือเวียน 
4. บันทึกข้อความรับทราบการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
5. แนวทางการด าเนินกิจกรรมของชมรม STORNG  
6. รายชื่อสมาชิกของชมรม STORNG 
7. กิจกรรมการด าเนินงานของชมรม STORNG 
8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Link/ภายนอก: .......-............................................................................................................................. ...... 
 

หมายเหตุ. : เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การก าหนดข้อมูลข่าวสารตาม
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติ
ว่า สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน ตามมาตรา 9(8) 
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
       วันที่  17  มีนาคม 2565                                         วันที่  17  มีนาคม 2565 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันทื่  17  มีนาคม 2565                  

 


