
                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา  โทร. ๐-๔๔๒๘-๖422  ต่อ  101 

ที ่   นม ๐๐๓2.301.1 /20          วันที ่  27  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่การด าเนินการ “ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน”   
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่องเดิม 
               ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงานป.ป.ท)  และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงานป.ป.ช.)  เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and  transparency   
assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
องค์กร  เรื่อง EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ต้านทุจริต  
โรงพยาบาลสูงเนิน”   
 ดังนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนิน  ได้ร่วมกลุ่มเพ่ือเข้าเป็นสมาชิก “ชมรม STRONG ต้านทุจริต  
โรงพยาบาลสูงเนิน”  นั้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรม  ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต  ดูแลสอดส่องให้การบริหารงานมีความโปร่งใส  เป็นธรรม  และหาแนวทางในการป้องกันการ
กระท าการทุจริตในหน่วยงาน 
 ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ขออนุญาตน าข้อมูลของ “ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาล
สูงเนิน”  ได้แก่  แนวทางการด าเนินกิจกรรม  รายชื่อสมาชิก  และกิจกรรมของชมรม  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และน าส่งข้อมูลสู่ระบบ MITAS เพ่ือแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์  EB 23 
   
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

  
(นางเพ็ญนภา  ตั้งปณิธานนันท์) 
  นักจัดการทั่วไปช านาญการ 

 
       -  ทราบ 
       -  อนุญาต 

                     
                 (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                                                                    นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน   
  



 
 

 

ระเบียบข้อบังคับ 

ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน 

หมวดที่ 1 

ชื่อสถานที่ 
เครื่องหมาย  และสถานที่ตั้ง 

ข้อ 1.  ชมรมนี้มีชื่อว่า  ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน  เพื่อสร้างคุณธรรม  ความซื้อ

สัตย์  สุจริต  และความโปร่งใสในโรงพยาบาลสูงเนิน 

ข้อ 2. สถานที่ตั้ง  โรงพยาบาลสูงเนิน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

หมวดที่  2   
วัตถุประสงค์ของชมรม 
ข้อ 3.  วัตถุประสงค์ของชมรม ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน 
 เพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานมุ่งเน้นการปลูกฝังวิธีคิด  ปลุกจิตส านึก  ให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้เจ้าหน้าที่บุคลากร  มีทัศนคติที่ไม่ยอมรับและต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม  ภายใต้แนวคิด “สาธารณสุข  ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ตื่นรู้  สู้ทุจริต
จิตพอเพียง”  หรือ  STRONG  Model  ดังนี้ 

S (sufficient) : พอเพียง ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียง ในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเอง และ
ส่วนรวม รวมถึงการป้องกัน การทุจริตอย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกัน
ตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตัง้อยู่บนความมีเหตุมีผลรวมทั้งต้อง ไม่เบียดเบียน
ตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้  

 T (transparent) : โปร่งใส ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องปฏิบัติงานบนฐาน
ของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ดังนั้นจึงต้องมี และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติระเบียบ ข้อปฏิบัติกฎหมายด้านความ
โปร่งใสซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ 

 R (realize) : ตื่นรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริต ประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศความ
ต่ืนรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการ
ทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 



 
 

 O (onward) : มุ่งไปข้างหน้าผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชน มุ่งพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและ
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนอย่างไม่ย่อท้อซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ(knowledge) ในประเด็นดังกล่าว 

 N (knowledge) : ความรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชน ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถน าความรู้ไปใช้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องสถานการณ์การ
ทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการ  ลดการทุจริตในระยะยาวรวมทั้งความอายไม่กล้าท า ทุจริต
และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดข้ึน  เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 G (generosity) : ความเอ้ืออาทรคนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา น้ าใจต่อกันบนฐานของจิต
พอเพียงต้านทุจริตไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 

 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. สร้างแนวร่วมเครือข่าย สมาชิกชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน ของเจ้าหน้าที่ 
2. สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน 
3. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา  ได้แก่  การเข้าร่วมท าบุญตักบาตร  การรักษาศีล5  การสวด

มนต์ไหว้พระทุกคน 
4. การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  การลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น  เป็นต้น 
5. สืบสานวิถีวัฒนาธรรมไทย  ได้แก่  การแต่งกายด้วยผ้าไทย  ผ้าพื้นเมือง  ผ้าพ้ืนเมือง  ผ้าพื้นเมือง  

ผ้าพื้นบ้านทุกวันศุกร์  และในวันส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ  

เป้าหมาย 
1.  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนิน  และประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  และประเทศชาติเพ่ิมขึ้น  ปลูกฝังวัฒนธรรม 4 เรื่อง  พอเพียง  วินัย  
สุจริต  จิตอาสา 

2. องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรในการเสริมสร้างจริยธรรม  และวัฒนธรรมสาธารณสุข  
ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ตื่นรู้  สู้ทุจริต   จิตพอเพียง 

………………………………………………………………………….. 
 
  



 
 

คณะกรรมการชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน 
1. นพ.วิชาญ  คิดเห็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล    ประธาน 
2. นพ. ทวีพงศ์  อนุสรณ์สุวรรณ นายแพทย์ช านาญการ    รองประธาน 
3. น.ส.ขนิษฐา         วัลลีพงษ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
4. นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
5. นางมณีรัตน์  อวยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
6. น.ส.นิยะดา  รัตนวราวัลย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
7. นางเยาวรัตน์ ดีสูงเนิน  ผู้ช่วยเหลือคนไข้     กรรมการ 
8. นายส่งศักดิ์  ฉาวกระโทก พนักงานเภสัชกรรม    กรรมการ 
9. นายดุสิต  วันทัน  พนักงานเปล     กรรมการ 
10. นางรัตนา  ฉาวกระโทก พนักงานประกอบอาหาร    กรรมการ 
11. นางรสสุคนธ์  ในตะขบ  จพ.ธุรการ     กรรมการ 
12. นายสมพงษ์  สาลิกา  พนักงานขับรถยนต์    กรรมการ 
13. นางดวงเนตร ขันติพงศ์ จพ.การเงินและบัญชี    กรรมการ 
14.  นางธิดารัตน์ จันทรา  โภชนากรช านาญงาน    กรรมการ 
15.  นายเสกสิน  ชัยชนะ  นายช่างช านาญงาน    กรรมการ 
16.  นายสุทธิเกียรติ ของกิ่ง  จพ.พัสดุปฏิบัติงาน    กรรมการ 
17.  น.ส.พัชรินทรา กรองสันเทียะ นักกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
18.  น.ส.ธิติยา  ตันถาวร  เภสัชกรช านาญการ    กรรมการ 
19.  นายสุภักดิ ์  อินทรก าแหง นักรังสีวิทยา     กรรมการ 
20.  นายรังสิวุฒ ิ เบ็ญจมาศ นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
21. นางเพ็ญนภา  ตั้งปณิธานันท์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการและเลขา ฯ 
22. นางมธุรส  ศรจิตต์  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ/ผช.เลขาฯ 

 

 
ประกาศเจตนารมณ์  และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 
 



 
 

 

ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน 

กิจกรรมการด าเนินงานต่อเนือ่งของชมรม 

1.  กิจกรรม BIG  CLEANNIG  DAY ลดการแพร่ระบาด COVID-19  วันที่  28 ธันวาคม  2563 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ โดยได้ร่วมกับส่วนท้องถิ่นในการท าความสะอาด  และมอบน้ าดื่มเพื่อ
เป็นก าลังใจส าหรับหน่วยบริการประชาชน  ในจุดที่ท าการคัดกรองประชาชนที่เดินทางในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19  ระบาด 



 
 



 
 

 
 
 
  



 
 

2. กิจกรรมตู้ปันสุข  สู่ไวรัสโคโรน่า  2021 

 

    



 
 

 

  



 
 

3. กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ   ท าบุญประจ าปีโรงพยาบาลสูงเนิน  และเจ้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรที่
ส่วนราชการอ่ืนจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

 
 

 
 

 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสูงเนิน 
ส านักงานสาธารณสุจังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลสูงเนิน 

             

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสูงเนิน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสูงเนนิ  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี :      27  กุมภาพันธ์  2564 
 
หัวข้อ :   EB 23  เรื่อง  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน”   
 

รายละเอียดข้อมูล   
1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน”  ที่มีวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งชมนม “ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน”  ที่ชัดเจน  และปรากฏการขออนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ่ืน 
2.  แนวทางการด าเนินกิจกรรมของ “ชมรม STRONG ต้านทุจริต  โรงพยาบาลสูงเนิน”   
3.  รายชื่อสมาชิกของชมรม   
4.  กิจกรรมการด าเนินงานของชมรมที่มีความต่อเนื่อง 
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Linkภายนอก :    www.sungnoen hospital.com 
หมายเหต:ุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                    
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

                      เพ็ญนภา  ตั้งปณิธานนันท์                                                  วิชาญ  คิดเหน็ 
                  (นางเพ็ญนภา  ตั้งปณิธานนันท์)                                           (นายวิชาญ   คิดเห็น) 
         ต าแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                                     ต าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
              วันท่ี  27  กุมภาพันธ ์ 2564                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน               
                                                                                           วันท่ี   27  กุมภาพันธ์  2564 

 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                                     รังสิวุฒิ  เบ็ญจมาศ 
(นายรังสิวุฒิ  เบ็ญจมาศ) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                                                              วันท่ี   27  กุมภาพันธ์  2564 
                    

 
 




