
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  โทรศัพท์ 074-6990๒๓ ต่อ 129  
ที ่ พท.๐๐๓๒.๓๐๑/๔/                       วันที่    2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง   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” และ
จัดท าโครงการชมรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 
3 กิจกรรม (๑) กิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในโรงพยาบาล (๒) กิจกรรมจิตอาสา หรือร่วม
กิจกรรมประเพณี/วันส าคัญต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับส่วนราชการอ่ืน เพ่ือส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากรในโรงพยาบาล (3) กิจกรรมท าบุญทุกศาสนาประจ าปีของโรงพยาบาลปากพะยูน  เพ่ือสร้าง
บรรยากาศองค์กรสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและ น าค าสอนทางศาสนามาช่วยแก้ปัญหา และปลูกฝัง
หลักคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ข้อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้ง “ชมรม STRONG โรงพยาบาลปากพะยูน” และ
โครงการชมรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอ
อนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลปากพะยูน ต่อไป 
 
  
         (นางสุภารัตน์  เชาวลิต) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
        หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
   
       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 ปราบปรามและสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่ง เน้นการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐนั้นยังคงครอบคลุมดัชนีการประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความ
พร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

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

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับฐานความคิดของบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้านการทุจริตปลูกฝังความคิดแยกแยะด้วย

โมเดล STRONG 
3.เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมสุจริตแก่บุคคลให้เกิดความยั่งยืน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพะยูน จ านวน  180 คน  ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 

2563 ถึงเดือน กันยายน 2564  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
มีการประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในส่วนราชการ 

และภาคีเครือข่าย 
ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ให้เป็นองค์กรต้นแบบ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทาง

ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนา
ตนเองให้มคีุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี้ 

พอเพียง มีความพอประมาณ พอควร พอดี พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 



วินัย มีระเบียบและจริยธรรม ปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกติกาขององค์กรเละสังคม
ที่ก าหนด ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย 

สุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่
สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อ
บุคคลอ่ืนอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมมาภิบาลด้วยการพูด การ
กระท าและปฏิบัติหน้าที่ 

จิตอาสา รู้จักให้และรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และลงมือท าด้วยความ
รัก ความสามัคคี โดยไม่หวังผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดผู้มีพระคุณไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือ
สังคมและผู้คนจนเป็นนิสัย 

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

วันส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ 
ทั้งนี้โรงพยาบาลปากพะยูน จะเป็นต้นแบบของความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา เป็น

องค์กรคุณธรรมภาครัฐร่วมกันบูรณาการด าเนินงานตอบสนองแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมี
เป้าหมายสร้างจิตส านึกคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่  บุคลากรและประชาชน ร่วมกันปลูกฝังเป็นค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทยอันเป็นรากฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปากพะยูน 

 

ผลคาดว่าจะได้รับ 
1. เจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพะยูนมีวัฒนธรรมสุจริตในตนเองและร่วมผลักดันวัฒนธรรมสุจริตอย่าง

จริงจัง 
3. เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลปากพะยูนมีพฤติกรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริตใน

องค์กร 
 

 
      ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสุภารัตน์  เชาวลติ) 
              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                     หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

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



 
ค าสั่งโรงพยาบาลปากพะยูน 

ที ่ ๒๙  / 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลปากพะยูน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
        เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลปากพะยูน

เป็นได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรม STRONG โรงพยาบาลปาก
พะยูน โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
 1.นายพิพัตน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน  ประธาน 

2.นางสุภารัตน์  เชาวลิต         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
3.นางสุจิน  แท่นเกิด         หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ   กรรมการ 

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
4.นางสาวฉลวย  ซีญาดา  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม  กรรมการ 
5.นางสาวศุภวัลย์  รักมาก        หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล    กรรมการ 
6.นางสาวมลฤดี  ตุ้นด้วง         หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
7.นางสมร  บุญวิสูตร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 
8.นางสาวนันท์ฉัฐ วรภัทร์ธนาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   กรรมการ 
9.นายวิเชียร  นุ่นศรี         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ             กรรมการ 
10.นางมัสลิน  สร้อยละเอียด    นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ 
11.นางสาวกนกวรรณ  น้อยแก้ว พนักงานธุรการ                                     กรรมการ 

    และเลขานุการ 
12.นางสาวฮามีดะห์  เจ๊ะอาลี เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา                     กรรมการ 

        และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. หน้าที่และอ านาจ 
๑. สร้างแนวร่วมเครือข่าย สมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลปากพะยูน ของเจ้าหน้าที่   

โรงพยาบาลปากพะยูน 
๒. สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรม STRONG โรงพยาบาลปากพะยูน กับเจ้าหน้าที่แล

ประชาชน 
๓. ด าเนินตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG โรงพยาบาลปากพะยูน 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
        สั่ง ณ วันที่  ๒  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 
      

               
            (นายพิพัตน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 

        นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน                                                    

 


