
สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ที่ ตง 0032.39.01/-   วันที่  24 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖4 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดต้ังชมรมเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ตามโครงการ 
 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดัชนีช้ีวัดท่ี ๙ การเสริม
สรางวัฒนธรรมสุจริต กําหนดใหหน วยงานมีการรวมกลุ มของเจาหนาท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส 
เพื่อเปนกลไกสําคัญในการตรวจสอบ และถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน และการพัฒนาการดําเนินงาน
ใหมีความโปรงใส ในการจัดต้ังกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีมิใชกลุมทีมีข้ึนตามโครงสรางหนวยงาน 
เพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ( EB 23 ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารงานของหนวยงาน 
มีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีหรือแนวทางการดําเนินท่ีชัดเจน นั้น    

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พิจารณา
แลวเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ และกลไกสําคัญในการตรวจสอบและถวงดุลการบริหารงานของหนวยงาน จึงเห็นควรจัดต้ังกลุม 
เพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหนวยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ดังกลาว 

๑. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาล 

      (นางสุธาทิพย  เมงซาน) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

อนุมัติ  

         (นายวัชรนันท  ถ่ินนัยธร) 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

บันทึกขอความ



สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ที่ ตง 0032.39.01/-  วันที ่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดต้ัง “ชมรม STRONGจิตพอเพียงตานทุจริต” และแตงต้ังคณะกรรมการฯ 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 
พ.ศ.2564 ) ไดมีการวิเคราะหภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ 5 ป ข างหน าไวว า 
หากยุทธศาสตรชาติไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริงประชาชน
ไทยจะมีความต่ืนตัวตอการทุจริตมากข้ึน มีการใหความสนใจตอขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการ
ทุจริตท่ีมีตอประเทศมากข้ึน นั้น    

ในการนี้ เพื่อใหภาพอนาคตดังกลาวสามารถบรรลุผลไดจริง ภาคประชาชนตองใหความ
สําคัญอยางแทจริงกับการปรับประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบหลักการตอตานการทุจริต
อื่นๆ เพื่อสรางฐานคิดจิตพอเพียงตานทุจริตใหเกิดข้ึนกลุมเจาหนาท่ีในสังกัดโรงพยาลบาล เพื่อผลักดันการปอง
กันการทุจริตเชิงรุกดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงตานทุจิตดวยกรอบ STRONG โดยมีวัตถุ
ประสงคดังนี้ 

1.เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใสโรงพยาบาล
2.เพื่อผลักดันการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิต

พอเพียงตานทุจริต ดวยกรอบ STRONG โดยกําหนดวัตถุประสงคยอย คือ 
2.1 เพือ่ปลูกฝง STRONG จิตพอเพียงตานทุจริตแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
2.2เพื่อปลูกฝง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน 

สวนรวมจิตสํานึกความละอายใจในการทําทุจริตและไมทนตอการทุจริต 
2.3 เพือ่ปองกันการทุจริตเชิงรุกผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
2.4 เพื่อยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 
2.5 เพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด 
1.อนุมัติใหจัดต้ังชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต
2.ลงนามในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ
3.อนุมัติเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
๑. ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาล 

      (นางสุธาทิพย  เมงซาน) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 อนุมัติ 

         (นายวัชรนันท  ถ่ินนัยธร) 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

บันทึกขอความ
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