
ระเบยีบชมรม STRONG จิตพอเพยีงตานทุจรติ เพือ่เสริมสรางคณุธรรม 
ความซื่อสตัยสุจรติ และพฒันาความโปรงใส 

โรงพยาบาลวังโปง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดมีการ
วิเคราะหภาพอนาคต ของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปขางหนาวา หากยุทธศาสตรชาติไดรับความ
รวมมือรวมใจทุกภาค สวนของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักตอการทุจริต
มากขึ้น มีการใหความ สนใจตอขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีตอประเทศมากขึ้น เพ่ือให
ภาพอนาคตดังกลาว สามารถบรรลุผลไดจริง ภาคประชาชนตองใหความสําคัญอยางแทจริงกับการปรับ
ประยุกตหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบหลักการตอตานการทุจริตอ่ืนๆ เพ่ือสรางฐานความคิด 
จิตพอเพียงตานทุจริต ใหเกิดขึ้น 
การใชหลัก STRONG มาประยุกตใชในการตอตานการทุจริตอ่ืนๆ  

S (sufficient) บุคคลและชุมชนนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตใชเปน
หลักใน การทํางานและการดํารงชีวิต รวมถึงเปนตัวอยางในการเผยแพรแนวคิดการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริต  

T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปรงใสตรวจสอบไดเปนที่ต้ัง  
R (realize) บุคคลและชุมชน มีความเขาใจและตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาการทุจริต

ประพฤติ มิชอบภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะหและระบุถึงความเสี่ยงตอการทุจริต เขาใจถองแท
เกี่ยวกับ การแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม พรอมแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวได  

O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุงพัฒนาชุมชนใหเกิดความโปรงใสและรวมสราง
วัฒนธรรม ไมทนตอการทุจริตใหเกิดขึ้น และไมยอทอตอการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใหสําเร็จ
ลุลวงไดตาม เปาหมายที่กําหนดรวมกัน  

IN (knowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองคความรูอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหเทาทันตอ
สถานการณ การทุจริตของชุมชนและของประเทศ  

G (generosity) บุคคลและชุมชนรวมพัฒนาชุมชนใหมีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรม และ จิตพอเพียง  

๒/ความหมาย...  
ความหมายขอความในระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต หมายถึง 

ขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว ที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สุโขทัย  

เสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส หมายถึง การกระทําใดๆ 
ขององคกรที่แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติ 
ของบุคลากรต้ังอยูบนฐานคติของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งน้ีการกระทําใดๆน้ัน สามารถ
ตรวจสอบและช้ีแจงไดเมื่อความโปรงใสที่ใชในการบริหารงาน หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผู
มีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสารและ
แสดงความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่ไดรับการ
ยอมรับวาเที่ยงตรง และเช่ือถือไดในโลกยุคปจจุบันไดเนนถึงความสําคัญของความ โปรงใส วาเปนมาตรการ
สําคัญที่ชวยปองกันการทุจริตคอรัปชัน ชวยใหหนวยงานและผูปฏิบัติมีความ รับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงาน
หรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสรางความเปนธรรมแก ประชาชนผูรับบริการอยาง
ทั่วถึง มิใชเฉพาะกลุมหรือพวกพองดังน้ันจึงมีความจําเปนที่ภาครัฐจะตองมี มาตรการ และแนวทางในการ



สรางความโปรงใสใหเปนรูปธรรม เพ่ือใหไดการยอมรับและเช่ือถือ ที่รวมตัวเพ่ือ ความโปรงใสในการทํางาน 
คนทํางานจะตองปฏิบัติใหเกิดความถูกตองโปรงใส รวมถึงจิตใตสํานึกของแตละ บุคคลที่มีความฝกใฝที่จะ
ดําเนินการใหเกิดความถูกตองเปนหลักเปนไปดวยความโปรงใส มีที่มาที่ไป สามารถ ตรวจสอบไดทุกเรื่องและ
ทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  

หมวดที่ ๑ 
ชื่อ – สถานที ่

 ๑. ช่ือ ชมรม STRONG จิตพอเพยีงตานทจุรติ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความ 
โปรงใสของโรงพยาบาลวังโปง  
๒. สถานที่ต้ังกลุม โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค 

๓. วัตถุประสงคของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ 
พัฒนาความโปรงใส โรงพยาบาลวังโปง  

เพ่ือผลักดันการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง
ตานทุจริต ดวยกรอบ STRONG โดยกําหนดวัตถุประสงคยอย คือ  

๓.๑. เพ่ือปลูกฝง STRONG จิตพอเพียงตานทุจริตแกเจาหนาที่โรงพยาบาลวังโปง  
๓.๒. เพ่ือปลูกฝง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม จิตสํานึกความละอายใจในการทําทุจริตและไมทนตอการทุจริต  
๓.๓. เพ่ือปองกันการทุจริตเชิงรุกผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ๓.๔. เพ่ือ

ยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ๓.๕. เพ่ือยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
องคกร  

๓.๖. เพ่ือสงเสริมใหกลุมบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ใหความสําคัญและ เสริมสราง
ภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม  

หมวดที่ ๓ 
สมาชกิ 

๔. สมาชิกกลุม บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ  

หมวดที่ ๔ 
การพนสภาพสมาชกิ 

๕. การพนสมาชิกภาพ ดังน้ี  
๕.๑. โอนยายไปสังกัดสวนราชการอ่ืน  
๕.๒. เสียชีวิต  

หมวดที่ ๕ 
หนาทีข่องสมาชิก 

6.สมาชิกมีหนาที่  
6.1. วิเคราะห กําหนดแนวทาง กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการกิจกรรม 

ตางๆ ของกลุมรวมพลังเพ่ือเสริมสรางการบริหารงานที่โปรงใส  



๖.๒. ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางและขั้นตอนเพ่ือใหสอดรับกับระยะเวลาที่กําหนดไว  
๖.๓. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุมเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

และ ปรับปรุง กิจกรรมตางๆ  
๖.๔ รายงานผลการดําเนินงานใหโรงพยาบาลวังโปงทราบ  

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการ 

๗. คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส โรงพยาบาลวังโปง พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบดวย  
            1. นายสุรศักด์ิ   จันทรเกตุ ผูอํานวยการ    หัวหนาคณะทํางาน 

            2.  นางนิธินันท  สกุลทอง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ    รองหัวหนาคณะทํางาน 

  3. นายไพโรจน  สุรัฐนันทศิร ิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                    คณะทํางาน 

  4.นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 

5.นางอักษิพร  บุญแจง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          คณะทํางาน 

6.นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศร ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 

7.นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 

8.นางสุนิสา  ขันทอง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  คณะทํางาน 

9.นายเสกสิทธ์ิ  ศรีดี   เภสัชกรชํานาญการ                            คณะทํางาน 

10.นางวิไล  ชูเมือง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   คณะทํางาน 

11.นายอนุสรณ แกวเพียร  นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ       คณะทํางาน 

12.นายจรูญ  เบาชาร ี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            คณะทํางาน 

13.นางธนิษฐอร สุรัฐนันทศิริ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   คณะทํางาน 

14.นางกุลวล ี  สังขไทย   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  คณะทํางาน 

15.นางพรภิมนต ศรทะวาริก  เจาพนักงานพัสดุ                                คณะทํางาน 

16.นายไพรัตน           ฉัตรทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  คณะทํางาน 

17.นายปราโมทย นรายศ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ           คณะทํางาน        

18.นายสุดเขต  อยูสะเดียง  ขาราชการบํานาญ   คณะทํางาน 

        19.นายทองดี  บุญแจง   ขาราชการบํานาญ                              คณะทํางาน 

20.น.ส.ธัญวรัตน ราเริง   ประธาน อสม.                                   คณะทํางาน 

21.นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง           นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ            คณะทํางานและเลขานุการ                                  

 

หมวดที่ ๗ 
การประชุมสมาชกิ 

8. การจัดประชุมสมาชิกประจําป อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง  

หมวดที่ 8 บทเฉพาะการ 
9. ใหประธานคณะกรรมการกลุมเปนผูรับรักษาการตามระเบียบน้ี  



๑๐. ระเบียบน้ีสามารถแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได โดยมติของที่ประชุมใหญ
ของสมาชิกกลุม ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓  

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 

(นายสุรศักด์ิ จนัทรเกตุ)  
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 


