
 
 

ระเบียบและแนวทางการดําเนินกิจกรรมของกลุม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต” 

โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง 
********************** 

 กลุม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต” หมายถึง โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ         

80 พรรษา จังหวัดตรัง ท้ังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 

 ผลประโยชนทับซอน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการใดๆ ตามอํานาจหนาท่ีเพื่อประโยชน

สวนรวม แตกลับเขาไปมีสวนไดสวนเสียกับกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีเอื้อผลประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

ทําใหการใชอํานาจหนาท่ีเปนไปโดยไมสุจริต กอใหเกิดผลเสียตอภาครัฐ โดยการกระทําท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน 

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มีหลายรูปแบบ ไดแก 

1. การรับผลประโยชนตางๆ และผลจากการรับผลประโยชนนั้นสงผลตอการตัดสินใจในการ 
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง หรือเปนคูสัญญา 
3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใชอิทธิพลหรือ 

ความสัมพันธจากท่ีเคยดํารงตําแหนงในหนวยงานนั้นหาประโยชนจากหนวยงาน  
  4. การทํางานพิเศษโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการสรางความนาเช่ือถือ 
  5. การรูขอมูลภายในแลวนําขอมูลไปหาประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่น 
  6. การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของหนวยงานเพือ่ประโยชนสวนตน 
  7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชนทางการเมือง 
  8. การใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนแกเครือญาติหรือพวกพอง (Nepotism) 
  9. การใชอิทธิพลเขาไปมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ หรือหนวยงานของรัฐอื่น 
          10. รูปแบบอื่นๆ 
 
 รวมตานทุจริต หมายถึง การกระทําใด ๆ ท่ีแสดงออกถึงความชัดเจนตรวจสอบได ตรงไปตรงมา มีการ

เปดเผยขอมูล การประพฤติปฏิบัติต้ังอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาท่ี ท้ังนี้การกระทําใด 

ๆ นั้น สามารถตรวจสอบและช้ีแจงได 

 บริหารโปรงใส  หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลดวย

วิธีการตาง ๆ มีการส่ือสาร การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตามและ

ประเมินผลท้ังท่ีไดรับการยอมรับวาเท่ียงตรง และเช่ือถือไดในสังคมโลกยุคปจจุบันไดเนนถึงความสําคัญของความ

โปรงใส  วาเปนมาตรการสําคัญท่ีจะชวยปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน ชวยใหหนวยงานและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบ 

และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสรางความเปนธรรมแกประชาชน

ผูรับบริการอยางท่ัวถึง มิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพอง  ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีภาครัฐจะตองมีมาตรการ และแนวทาง

ในการสรางความโปรงใสใหเปนรูปธรรม เพื่อใหไดรับการยอมรับและเช่ือถือ ท่ีรวมตัวเพื่อความโปรงใสในการทํางาน  

คนทํางานจะตองปฏิบัติใหเกิดความถูกตอง โปรงใส รวมถึงจิตใตสํานึกของแตละบุคคล  ท่ีมีความมุงมั่นท่ีจะ

ดําเนินการใหเกิดความถูกตองเปนหลัก  เปนไปดวยความโปรงใส มีท่ีมา – ท่ีไป สามารถตรวจสอบไดทุกเรื่องและทุก 



 
 

กระบวนการ มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ี

ในตําแหนง ยึดแนวทางตามพระราชดําริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับราชการตลอดเวลา”  

  หมวดท่ี ๑ 
                                                  ช่ือ – สถานท่ี 
 

๑. ช่ือกลุม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต”  

๒. สถานท่ีต้ังกลุม โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง 98 หมู 9 ตําบล      

หาดสําราญ อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง 

                                         หมวดท่ี ๒ 

 วัตถุประสงค 

 

๓. วัตถุประสงคของกลุม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต” 

๓.๑ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต ตอตานการทุจริตในหนวยงาน ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต  
และแยกแยะเรื่องสวนตัวกับสวนรวม  

3.2 เพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคการ 

๓.3 สงเสริมใหกลุมบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง 
เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณ ของหนวยงานใหมีความโปรงใส และเปนธรรม 
      ๓.4 สงเสริมใหกลุมบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง มี
จิตสํานึกและมีความตระหนักดานความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ความรับผิดชอบ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน จรรยาขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
  หมวดท่ี ๓ 
  สมาชิก 
 

๔. สมาชิกกลุม 
บุคลากรท่ีสังกัดโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง เปนสมาชิกกลุมโดยให
บุคลากรสมัครเขารวมกลุมทาง Application LINE “ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต” 

 
  หมวดท่ี ๔ 
  การพนสมาชิกภาพ 
 

๕. การพนสมาชิกภาพดังนี้ 
๕.๑ ตาย 
๕.๒ โอนยายไปสังกัดอื่น 
๕.๓ ลาออก หรือถูกใหออก ปลดออก เกษียณอายุ 
๕.๔ แสดงเจตนาชัดเจนท่ีจะลาออกจากการเปนสมาชิก 
 



 
 

 หมวดท่ี ๕ 
   หนาท่ีของสมาชิก 
 

๖. สมาชิกมีหนาท่ี 
1. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยมีความสําคัญคือ การมีเหตุผล ความสมดุล 
การมีภูมิคุมกัน STRONG ภายใตพันธะสัญญารวมกันคือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ต่ืนรู สูทุจรติ จิต
พอเพียง”  อันประกอบดวย 

S (Sufficiency) หลักความพอเพยีง ในความหมายของการตานทุจริต คือบุคคลสามารถแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนสวนรวมอยางเปนอัตโนมัติ 

T (Transparency) หลักความโปรงใส คือ สรางวัฒนธรรมของการเปดเผย ตรวจสอบได 

R (Realise) หลักความต่ืนรู คือ การต่ืนรูและพรอมท่ีจะลงมือทําต่ืนรูในปญหาการทุจริต และเฝา

ระวังการทุจริต  

O (Onward) มุงไปขางหนา คือ การใหผูอื่นเปล่ียนแปลงตามเราไปในทิศทางท่ีถูกตอง เชน การ

ตอสูในจิตใจกับการไมทุจริต พัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการท่ีดีข้ึน 

N (Knowledge) ความรู คือ การพัฒนาใหเกิดส่ิงใหม เพราะอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงใน

ชองทางการทุจริตมากข้ึน 

     G (Generosity) ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง 
 
2. ประพฤติปฏิบัติตนต้ังอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีตอหนาท่ี เปดเผย เปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียท้ังจากภายใน และภายนอกหนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ มีการส่ือสาร 
การแสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลท่ีไดรับการ
ยอมรับวาเท่ียงตรง เนนถึงความสําคัญของความโปรงใส วาเปนมาตรการสําคัญท่ีจะชวยปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความเปนธรรมแกประชาชนและเจาหนาท่ีผูรับบริการอยางท่ัวถึง 
เปนธรรม เพื่อใหไดรับการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชนและหนวยงานอื่น มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง  
ตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงยึดแนวทางตามพระราชดํารัสพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของการปฏิบัติงาน “การรับราชการ
ตลอดเวลา” 
 
  หมวดท่ี ๖ 
  คณะกรรมการ 

๗. คณะกรรมการกลุม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต” 
ประกอบดวย 

 1. ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา     ประธานกรรมการ  
 2. หัวหนากลุมการพยาบาล                                                 กรรมการ 
 3. หัวหนากลุมบริการดานปฐมภูมิและองครวม                                   กรรมการ   
 4. หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย                                                    กรรมการ   
 5. หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค                                 กรรมการ 
 6. หัวหนากลุมงานทันตกรรม                                                          กรรมการ 
 7. หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป                   กรรมการ 



 
 

  หมวดท่ี ๗ 
  การประชุมสมาชิก 
 

๘. การจัดประชุมสมาชิกประจําป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
๙. ระเบียบนี้ใหใชไปจนกวาจะมีการยกเลิก 
 

                      ประกาศ ณ วันท่ี  24   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

  

    (นายภูริวัจน คําแหง) 
   นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     
 

 

 
 

 

 

 


	4. หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์                                                    กรรมการ
	5. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค                                 กรรมการ
	6. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม                                                          กรรมการ
	7. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป                   กรรมการ

