
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  โทรศัพท์  0-7469-9047 ต่อ 129  
ที่  พท.๐๐๓๒.๓๐๑/๔/                       วันที ่   2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เร่ือง   ขออนุมัติจัดตั้ง “ชมรม STRONG  โรงพยาบาลปากพะยูน” และ จัดท าโครงการชมรมจริยธรรม 
         ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” พร้อมขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

   เรื่องเดิม 
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2559-2564) นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  โรงพยาบาลปากพะยูน จึงขออนุมัติจัดตั้ง “ชมรม STRONG  โรงพยาบาลปากพะยูน” และจัดท า
โครงการชมรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 3 กิจกรรม 
(๑) กิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในโรงพยาบาล (๒) กิจกรรมจิตอาสา หรือร่วมกิจกรรมประเพณี/วัน
ส าคัญต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับส่วนราชการอ่ืน เพ่ือส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงพยาบาล (3) 
กิจกรรมท าบุญทุกศาสนาประจ าปีของโรงพยาบาลปากพะยูน  เพ่ือสร้างบรรยากาศองค์กรสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและ น าค าสอนทางศาสนามาช่วยแก้ปัญหา และปลูกฝังหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ด ี

  ข้อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้ง “ชมรม STRONG โรงพยาบาลปากพะยูน” และ
โครงการชมรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอ
อนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปากพะยูน ต่อไป 
 
  
         (นางสุภารัตน์  เชาวลิต) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
   
       อนุมัติ 
 
           
      (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
      นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  
 
 



โครงการจริยธรรม และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของ “ชมรม STRONG โรงพยาบาลปากพะยูน” 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

........................................................................ 
 

หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2561 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นยังคงครอบคลุมดัชนีการประเมิน 
5 ด้าน ประกอบด้วย ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ดัชนีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

โรงพยาบาลปากพะยูน ได้จัดท าโครงการจริยธรรม องค์กรคุณธรรม พร้อมได้จัดตั้ง “ชมรมSTRONG 
โรงพยาบาลปากพะยูน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือมุ่งเน้นการปรับฐานความคิดของบุคลากรใน
โรงพยาบาลปากพะยูน มีการประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วน
ราชการ และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบที่จะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมคุณธรรมภายใต้โมเดล STRONG  
ประกอบด้วย  S (Sufficiency) ความพอเพียง T (Transparency) ความโปร่งใส R (Reslise) ความตื่นรู้  O   
(Onward)  มุ่งไปข้างหน้า  N (Knowledge) ความรู้ และ G (Generosity) ความเอ้ืออาทร ตลอดจนบูรณาการเข้า
กับตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรมพร้อมให้พันธะสัญญาคือ “สาธารณสุข 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับฐานความคิดของบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้านการทุจริตปลูกฝังความคิดแยกแยะด้วยโมเดล 

STRONG 
3.เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมสุจริตแก่บุคคลให้เกิดความยั่งยืน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพะยูน จ านวน  180 คน  ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 

ถึงเดือน กันยายน 2564  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
มีการประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในส่วนราชการ และ

ภาคีเครือข่าย 
ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ให้เป็นองค์กรต้นแบบ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองให้มี
คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี้ 

พอเพียง มีความพอประมาณ พอควร พอดี พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดี   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 



วินัย มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกติกาขององค์กรเละสังคมที่
ก าหนด ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย 

สุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่
ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างเที่ยง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมมาภิบาลด้วยการพูด การกระท าและปฏิบัติหน้าที่ 

จิตอาสา รู้จักให้และรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และลงมือท าด้วยความรัก 
ความสามัคคี โดยไม่หวังผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดผู้มีพระคุณไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือสังคมและ
ผู้คนจนเป็นนิสัย 

โดยมีแนวทางในการปฏิบัติยังนี้ 
1. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา  
2. การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก ่การลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น  
3. สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การแต่งตัวด้วยผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมือง ผ้าพ้ืนบ้านทุกวันศุกร์ และในวัน

ส าคัญตามเทศกาลต่างๆ 
ทั้งนี้โรงพยาบาลปากพะยูน จะเป็นต้นแบบของความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา เป็นองค์กร

คุณธรรมภาครัฐร่วมกันบูรณาการด าเนินงานตอบสนองแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายสร้าง
จิตส านึกคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่  บุคลากรและประชาชน ร่วมกันปลูกฝังเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย
อันเป็นรากฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปากพะยูน 

 

ผลคาดว่าจะได้รับ 
1. เจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพะยูนมีวัฒนธรรมสุจริตในตนเองและร่วมผลักดันวัฒนธรรมสุจริตอย่างจริงจัง 
3. เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลปากพะยูนมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

 

 
      ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสุภารัตน์  เชาวลติ) 
              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                     หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
            นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  
 



กิจกรรมจิตอาสาประจ าเดือนของโรงพยาบาลปากพะยูน  
เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
 

             
             
             
             
             
             
             
             

            
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปากพะยูน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลปากพะยูน 
วัน/เดือน/ปี : 2  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ: การจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG 

1. ขออนุมัติจัดตั้ง “ชมรม STRONG  โรงพยาบาลปากพะยูน” และจัดท าโครงการชมรมจริยธรรมรม
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  

2. โครงการจริยธรรม และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของ “ชมรม STRONG  โรงพยาบาลปาก
พะยูน” 

 
Linkภายนอก: ............................................................................................................................. ................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................ 

                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล อนุมัติรับรอง 
 
 

 
 

(นางสภุารตัน์  เชาวลิต) (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
วันที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564    วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564   

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายวิเชยีร  นุน่ศรี) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่ ๒  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564       
    


