แนวทางการดาเนินกิจกรรมของ
ชมรม STRONG

ชมรม STRONG โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติความเป็นมา
การดาเนิ น งานการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็นการ
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการป้อ งกัน
การทุจิต เชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ และปรับปรุงหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงให้ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติงาน
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) เป็นปัจจัย
ความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน ” นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รั บการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือ คนที่ยืน อยู่บน
ตนเองได้และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นตามแนวทางค่านิยมขององค์กร
- สถานที่ทาการกลุ่มห้องให้คาปรึกษา
- ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 187 คน
ค่านิยม
การดาเนินงาน โดยยึดหลักค่านิยม STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต คือ
S = Suffciency
(พอเพียง)
T = Transparency
(โปร่งใส)
R = Realise
(ตื่นรู้)
O = Onward
(มุ่งไปข้างหน้า)
N = knowledge
(ความรู้)
G = Generosity
(ความเอื้ออาทร)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสานึก
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกัน ปรามปราบการทุจริตในหน่วยงาน
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
3. เพื่อปลูกฝัง STORNG จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชน
4. เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส่วนร่วม ปลูกจิตสานึกไม่ทน
ต่อทุจริต
5. เพื่อดาเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
6. เพื่อสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
ความโปร่งใส
2/หลักคุณธรรม...

-2หลักคุณธรรมในการดาเนินงาน
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักธรรมาภิบาล คือ
o หลักนิติธรรม
o หลักคุณธรรม
o หลักความโปร่งใส
o หลักการมีส่วนร่วม
o หลักความรับผิดชอบ
o หลักความคุ้มค่า
3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด
พันธกิจ:
- มีการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรัก สามัคคี ใฝ่รู้ เสียสละ ซื่อสัตย์ ประหยัดและมีจิตสาธารณะ ร่วม
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้น่าอยู่
- พัฒนาความรู้และใช้ความรู้ความชานาญปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ยุติธรรม
- มีพฤติกรรมบริการที่ดีทั้ง กาย วาจาและใจ
ระเบียบและแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ ชาผลประโยชน์ส่วนตัว
มาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลาเอียง
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย ผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทั บซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้อง
เป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างสภาพแวดล้ อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
5. ร่วมประชุมในการจัดประชุมประเมินสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ Integrity (and Transparency Assessment : ITA) และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร
6. ดาเนิ น งานร่ ว มกั บ คณะกรรมการด าเนิ นการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ( Public
Sector Management Quality Award :PMQA) โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ หน่วยงานที่ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีการประชุมกลุ่มทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการกาหนดแนวทางกลุ่มเพิ่มเติม
3/3.ดาเนินการ...

-33. ดาเนิ น การเฝ้ า ระวัง รู ป แบบพฤติกรรมและการกระท าที่เ ข้าข่า ยผลประโยชน์ทั บซ้อ นเป็น ไปใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
o การรับของขวัญหรือรับการผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่
o การหาประโยชน์ให้ตนเอง Self (-dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ
พวกพ้องจากตาแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
o การทางานพิเศษ Outside (Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการ
จ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตาแหน่ง สถานภาพการทางานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็น
นายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐ
ในการทางานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย
o การรับรู้ข้อมูลภายใน Inside (Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทาง
ราชการ หรื อ น าข้ อ มู ล ไปเปิ ด เผย เพื่ อ รั บ สิ่ ง ตอบแทนที่ เ ป็ น ประโยชน์ ในรู ป แบบของเงิ น
ประโยชน์อื่น ๆ หรือนาข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติ หรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์
ข้อมูลเหล่านั้น
o การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่ เป็นของส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทาให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
คณะกรรมการ “ชมรม STRONG” โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นายปกป้อง เศวตชนะ
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
1.2 นางนิศากร สวัสดิกูล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.3 นางกันตินันท์ เพิ่มสุคนธรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล
1.4 นายวรเดช ศรีสว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
1.5 นายทินกฤต ภูวเดชเดชาสิน
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
1.6 นางสาวลลิตา แขกเต้
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 นางนิศากร สวัสดิกูล
2.2 นางสาวปริศนา ช่อผูก
2.3 นางปิยรัตน์ ณ นคร
2.4 นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ
2.5 นายบารุง พรหมกุล
2.6 นายศุภมงคล อุ่นเป็ง
2.7 นางจุฑาทิพย์ ชัยพันธ์
2.8 นางสาวลลิตา แขกเต้
2.9 นางสาวสุมาลี ปลัดสงคราม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รองประธาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
กรรมการ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กรรมการ
จพง.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ
4/2.10 นายวรัญญู...

-42.10 นายวรัญญู พรหมเพ็ญ
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
2.11 นางอมรรัตน์ หอมหวน
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
2.12 นางเนื้อทิพย์ สระจันทร์เขียว นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
2.13 นางสาวมัลลิกา ชานาญกิจ
จพ.การเงินและบัญชี
กรรมการ
2.14 นางสาวกฤษณา พุดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
2.15 นางสุจารี รัตนบุรี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
กรรมการ
2.16 นางสาวศิริญญา จันสีนาค
จพง.โสตทัศนศึกษาชานาญงาน กรรมการและเลขานุการ
2.17 นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนะ
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
1. มีการจัดทามาตรการรองรับในประเด็นความเสี่ยงต้านทุจริตที่ได้ดาเนินการวิเคราะห์ในภาพรวม
องค์กรเพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่เกิดความโปร่งใส
2. นาเสนอมาตรการด้านต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
3. รณรงค์ ปลูกฝัง ให้เจ้าหน้าที่มีจิตพอเพียงต้านทุจริต และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตน
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ใบสมัครสมาชิก ชมรม STRONG โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ชื่อ-สกุล....................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด .................................................อายุ ............................ปี
ตาแหน่ง ...................................................................................................
วุฒิการศึกษา ............................................................................................
สังกัด........................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................
เลขบัตรประชาชน.....................................................................................
การติดต่อสื่อสาร
เบอร์ติดต่อ................................................................................................
E-mail………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ........................................................
(.....................................................)
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