
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช     

ที ่ นศ  0032.301(13) /             วันที่      
  

เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุม 
     

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transpareccy 
Assessment :ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการด าเนินงานให้โปร่งใส และ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งในเกณฑ์ ITA มีเกณฑ์ประเมินข้อหนึ่ง คือ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือ
การบริหารที่โปร่งใส ถือเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารของหน่วยงาน นั้น  

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มีความ
ชัดเจน ประกอบกับมติที่ประชุมตัวแทนบุคลากรวิชาชีพต่างๆในสังกัด โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  มีมติเห็นชอบให้
จัดตั้งชมรม Strong “โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มีจิตส านึกและมีความ
ตระหนักด้านความซื่อสัตย์สุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมิได้มีเจตนาอ่ืนใดแอบแฝง ไม่ยุ่ง
เกี่ยวในทางการเมืองแต่อย่างใด จึงขออนุมัติจัดตั้งชมรม Strong “โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต”รายละเอียดตามระเบียบกลุ่มที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติ พร้อมลงนามในประกาศโรงพยาบาลร่อน
พิบูลย์ เรื่อง จัดตั้งชมรม Strong “โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”และอนุญาตให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้วยการปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
 

                          

                                                   
       (นายสยาม  รามคล้าย) 
           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

               
                (นายศิริธัญญ์   ตัญบุญยกิจ) 
      นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 



ระเบียบ Strong “โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
***************************** 

  

 Strong “โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”หมายถึง บุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 

 ร่วมต้านทุจริต  หมายถึง การกระท าใดๆ ที่แสดงออกถึงความชัดเจน ตรวจสอบได้ ตรงไปตรงมา มี
การเปิดเผยข้อมูล การประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การ
กระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 

 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ใสสะอาด  หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้ง
มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน
ได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ และแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส 
รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีที่มา – ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง 
ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับ
ราชการตลอดเวลา” 

 
หมวดที่ 1 

 ชื่อ – สถานที ่
1. ชื่อชมรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
2. สถานที่ตั้งกลุ่ม ที่ท าการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   
 

หมวดที่ 2 
 วัตถุประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของ Strong “โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
3.1 เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
3.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ให้เห็นความส าคัญและ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
3.3 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  มีจิตส านึกและมีความตระหนัก

ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ความรับผิดชอบ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 



หมวดที่ 3 
 สมาชิก 

4. สมาชิกกลุ่ม 
บุคลากรที่สังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นสมาชิกกลุ่ม โดยให้บุคลากรทุกคนเขียนใบสมัครเพ่ือ

แสดงเจตนาของการเป็นสมาชิก 
 

หมวดที่ 4 
 การพ้นสมาชิกภาพ 

5. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
5.1 ตาย 
5.2 โอนย้ายไปสังกัดอ่ืน 
5.3 ลาออก หรือถูกให้ออก ปลดออก เกษียณอายุ 
๕.๔ แสดงเจตนาชัดเจนลาออกจากการเป็นสมาชิกชมรม 

 
หมวดที่ 5 

 หน้าที่ของสมาชิก 
6. สมาชิกมีหน้าที่ 
ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ เปิดเผย เปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการ
สื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่
ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการ
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของ
ตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริ 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การ
รับราชการตลอดเวลา” 

 
 

หมวดที่ 6 
 การประชุมสมาชิก 

7. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

  
                                                          
 

(นายศิริธัญญ์  ตัญบุญยกิจ) 
นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 



 
 
 


