
  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง  

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/249.1      วันที ่     1  ตุลาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   ขออนุมัติจัดตั้งชมรมของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
 สร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส “ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย
 ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง” 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
  เรื่องเดิม 
          ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 23 นั้น 
 ข้อพิจารณา 

ขอจัดตั้งชมรมของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
สร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส “ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วย
จิตพอเพียง” เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมัติให้จัดตั้งชมรมของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน สร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส “ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย 
ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง”  

 
 (นางสาวสุฑารัตน์ บูรณะทอง) 
    เภสัชกรปฏิบัติการ  

  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

 (นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง) 
 นายแพทย์ชำนาญการ 

   อนุมัติ 
 
 

 (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย



 
คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ที ่ 504/๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

-------------------------------- 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กระทรวงสาธารณสุข
ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถ
ปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มกำลัง  
สติปัญญา โดยหน่วยงานภาครัฐเองจะต้องแสดงถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส 
และมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น  
ซึ่งต้องเป็นการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ เพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการ
บริหารงานที่โปร่งใส มีสมาชิกกลุ่มที่ชัดเจน วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส มีระเบียบหรือ แนวทาง 
การดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส 
มากยิ่งขึ้น สะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 

 เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
ดังนี้ 

๑. น.ส.จุฬานี  ฟักแฟง  กลุ่มงานการแพทย์ ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.กัญญาภัค สะอาดอ้น กลุ่มงานการแพทย์ รองประธานกรรมการ 
๓. น.ส.บริมาส  สุวรรณา  กลุ่มงานทันตกรรม กรรมการ 
๔. นายประยุธ  พันธ์แซง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กรรมการ 
๕. น.ส.กาญจนา  ปัญญาแหลม กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กรรมการ 
๖. นางจิตรลดา  พันธ์แซง งานผู้ป่วยนอก  กรรมการ 
๗. น.ส.แววตา  ขำแจ่ม  งานโรคเรื้อรัง  กรรมการ 
๘. นายยุทธพล  ทองนาคปาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรมการ 
๙. น.ส.กฤษณา  แสงกองแก้ว งานสุขภาพจิต  กรรมการ 
๑๐. นางสมพร  ระวีวัฒน์ งานห้องคลอด  กรรมการ 
๑๑. น.ส.จิรัชญา  จันแสน  งานผู้ป่วยในชาย  กรรมการ 
๑๒. น.ส.สุมาล ี  ด้วงสูงเนิน งานผู้ป่วยในชาย  กรรมการ 
๑๓. น.ส.ทองใบ  ใจวงค ์  งานผู้ป่วยในหญิง  กรรมการ 
๑๔. น.ส.ชนิตา  จันทร์โต    กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๕. น.ส.จันหอม  สุขทุ่นฟุย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
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๑๖. น.ส.ลัดดาวัลย ์ คงแก้ว งานการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 
๑๗. นายธงชัย บุญไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   กรรมการ 
๑๘. นางอังคณา ศรีสำราญ  งานบริการอาหาร กรรมการ 
๑๙. น.ส.บัวลอย บุญธรรม งานบริการอาหาร กรรมการ 
๒๐. น.ส.สุฑารัตน์    บูรณะทอง        กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. น.ส.ชนม์นิภา       ยศปัญญา        งานผู้ป่วยนอก         กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. น.ส.สุนีย์         ดีพิจารณ์        งานผู้ป่วยในชาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

โดยให้คณะกรรมการชมรมมีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริหาร ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิต

พอเพียง ภายใต้คำแนะนำจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
  2. บริหารการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 
  3. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขยายเครือข่ายให้เป็นไปตามแนวทาง หรือแผนงานที่ได้
กำหนดไว้ ภายใต้คำแนะนำจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
  4. เป็นตัวแทนในนามสมาชิกชมรม 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

                                         สั่ง ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

            (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชมรม STRONG - เพื่อนพอ้งนครไทย ไม่ทจุริต ดว้ยจิตพอเพยีง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 

 
ประวัติความเป็นมา : 

- สถานที่ทำการกลุ่ม ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
- ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด ๒2 คน 

วิสัยทัศน์ :  
- ตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้แก่ ซื่อสัตย์ เสียสละ ประหยัด ใฝ่รู้ ใส่ใจ

บริการและสามัคคี 

ค่านิยม :  
- การดำเนินงาน โดยยึดหลักค่านิยม STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต คือ 

  S     =  Sufficient   (พอเพียง) 
T     =  Transparent   (โปร่งใส) 
R     =  Realize   (ตื่นรู้) 

  O     =  Onward   (มุ่งไปข้างหน้า) 
N     =  Knowledge   (ความรู้) 
G     =  Generosity   (ความเอ้ืออาทร) 

พันธกิจ : 
- มีการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรัก สามัคคี ใฝ่รู้ เสียสละ ซื่อสัตย์ ประหยัด และมีจิตสาธารณะ ร่วม

เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้น่าอยู่ 
- พัฒนาความรู้และใช้ความรู้ความชำนาญปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ยุติธรรม 
- มีพฤติกรรมบริการที่ดีทั้ง กาย วาจาและใจ 

เป้าหมายด้านบุคลากร : 
- มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
- มีจิตสำนึกท่ีดีงามและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสาและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพ 
- ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูบุคลากรต้นแบบในการทำความดี 

เป้าหมายด้านองค์กรและเครือข่าย : 
- ธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของหน่วยงาน 
- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลงานที่ดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม รักษาไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของหน่วยงาน 

เป้าหมายด้านผู้ป่วยและญาติ : 
- พิทักษ์สิทธิและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในด้านการดูแล

สุขภาพ 
- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครอบคลุม 

 



 

ผังโครงสร้าง 
“ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ดว้ยจิตพอเพียง” 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

 
แพทย์หญิงจุฬานี  ฟักแฟง 

ประธานชมรม 
 
 
 
 

แพทย์หญิงกัญญาภัค  สะอาดอ้น 
รองประธานชมรม 

 
 
 

     นางสาวสุฑารัตน์   บูรณะทอง 
เลขานุการ 

นางสาวสุนีย์ ดีพิจารณ์ 
รองเลขานุการ 

 
 
 
 

    สมาชิกกลุ่มจากทุกหน่วยงานใน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ทั้งหมด ๒๒ คน 
  



รายช่ือสมาชิก 
ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

 
๑. น.ส.จุฬานี  ฟักแฟง  กลุ่มงานการแพทย์   ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.กัญญาภัค สะอาดอ้น กลุ่มงานการแพทย์   รองประธานกรรมการ 
๓. น.ส.บริมาส  สุวรรณา  กลุ่มงานทันตกรรม    กรรมการ 
๔. นายประยุธ  พันธ์แซง กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ    กรรมการ 
๕. น.ส.กาญจนา ปัญญาแหลม กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ    กรรมการ 
๖. นางจิตรลดา  พันธ์แซง งานผู้ป่วยนอก     กรรมการ 
๗. น.ส.แววตา  ขำแจ่ม  งานโรคเรื้อรัง     กรรมการ 
๘. นายยุทธพล  ทองนาคปาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน    กรรมการ 
๙. น.ส.กฤษณา  แสงกองแก้ว งานสุขภาพจิต     กรรมการ 
๑๐. นางสมพร  ระวีวัฒน์ งานห้องคลอด     กรรมการ 
๑๑. น.ส.จิรัชญา  จันแสน  งานผู้ป่วยในชาย     กรรมการ 
๑๒. น.ส.สุมาล ี  ด้วงสูงเนิน งานผู้ป่วยในชาย     กรรมการ 
๑๓. น.ส.ทองใบ  ใจวงค ์  งานผู้ป่วยในหญิง     กรรมการ 
๑๔. น.ส.ชนิตา   จันทร์โต  กลุ่มงานบริหารทั่วไป    กรรมการ 
๑๕. น.ส.จันหอม  สุขทุ่นฟุย กลุ่มงานบริหารทั่วไป    กรรมการ 
๑๖. น.ส.ลัดดาวัลย ์ คงแก้ว  งานการแพทย์แผนไทย    กรรมการ 
๑๗. นายธงชัย   บุญไทย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  กรรมการ 
๑๘. นางอังคณา  ศรีสำราญ งานบริการอาหาร    กรรมการ 
๑๙. น.ส.บัวลอย  บุญธรรม งานบริการอาหาร    กรรมการ 
๒๐. น.ส.สุฑารัตน์    บูรณะทอง        กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ         กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. น.ส.ชนม์นิภา         ยศปัญญา        งานผู้ป่วยนอก                 กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. น.ส.สุนีย์         ดีพิจารณ์        งานผู้ป่วยในชาย              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



การดำเนินงาน ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม สมาชิกในองค์กร 
หมวดที่ ๑  นโยบายและแผน 
 ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง แรกเริ่มมีท่ีมาจาก กลุ่มเพื่อนพ้อง
นครไทย ทีม่ีการจัดตั้ง นโยบาย และแผนพัฒนาสมาชิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา และต่อมาได้ปรับชื่อ
ของกลุ่มเพ่ือนพ้องนครไทย มาเป็น ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง ในปี 
พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา 

 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในความชอบธรรม ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ โดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ  

อย่างเต็มกำลัง 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีวิธีการทำงานที่ชัดเจน เปิดเผยข้อมูลได้ ภายใต้

กรอบของกฎหมาย 
- ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ ด้วยความมีน้ำใจ เสมอภาค รวดเร็ว เอื้อเฟ้ือและเมตตา 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน โดยใช้ทรัพยากรของราชการอย่างคุ้มค่า มีการ

ประเมินตามตัวชี้วัด 
- รักษาชื่อเสียงของหน่วยงานโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่หน่วยงานและเกียรติของคน 
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มเพื่อนพ้องนครไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
๑. บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
๒. น้อมนำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
๓. มีการดำเนินการก่อตั้งกลุ่ม โดยมีบุคลากรที่สนใจเป็นสมาชิก 
๔. เป็นองค์กรที่กำหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี พัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมและจริยธรรมแห่งความสุข 
๖. มีแผนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และบริบทของ

องค์กร 

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ปีพ.ศ. ๒๕๖4 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี 
๒. ขยายบริการและการเข้าถึงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
๓. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสู่มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

พันธกิจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
- ให้บริการด้านสุขภาพแบบผสมผสานและเป็นองค์รวม ต่อเนื่องถึงชุมชนและครอบครัวอย่างมีคุณภาพ 
- ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
- พัฒนาและสนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 



วิสยัทัศน์ของโรงพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการที่มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพ่ือให้ประชาชน ชุมชนมีสุขภาพดี 

วัฒนธรรมองค์กรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้น  
เพื่อเป็นแนวทางของบุคลากร ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานตรงเวลา และแสกนหน้าหรือลายนิ้วมือก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๒. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยกำหนดแต่งกายเป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. ทักทายโดยการยกมือไหว้ สวสัดี ผู้น้อยเคารพผู้อาวุโส 
๔. เคารพกฎ กติกา มารยาทในการปฏิบัติงาน 
๕. ทำงานเปน็ทีม บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
๖. ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หมวด ๒ การส่งเสริมการอบรมพัฒนา 
 สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานของกลุ่ม โดยร่วม
เสนอแผนงานและแนวทาง มีงบประมาณในการปฏิบัติงาน จากเงินบริจาคของชมรม เงินสวัสดิการ สนับสนุน
โครงการและแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 มีการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดเป็น Happy 
workplace ( องค์กรแห่งความสุข ) 

หมวด ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 มีการส่งเสริมยกย่อง เชิดชู ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้  
เช่น ต้นแบบผู้ปฏิบัติตามระเบียบการลงเวลาปฏิบัติราชการ การเบิกจ่ายพัสดุ และการใช้พาหนะของราชการ 
 มีกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกสถานที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีสมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า ๘๐ % เช่นในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 จัดตั้งโรงทานและมีกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาล 
 การส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เสมอภาค เคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร 
และมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจทุก ๖ เดือน 
มีตู้รับฟังความคิดเห็น และมีการสรุปความคิดเห็นและร่วมปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังตามความรุนแรงของปัญหา
ตามลำดับขั้น 

หมวด ๔ คุณภาพของผลงาน 
 กลุ่มมีผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ได้มีการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาชิก มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อองค์กร 
ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

- มีต้นแบบบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยข้าราชการ 
- การตรวจสอบดำเนินงานทางด้านการบริหารงาน เช่น การตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการใช้

รถยนต์ราชการ การตรวจสอบปริมาณการใช้พัสดุสำนักงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเน้น
การประหยัดต้นทุน เป็นต้น 

- มีการพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง  
 



 
- มีการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมแห่งความสุข ( HAPPY EIGHT ) ดังนี้ 

• HAPPY BODY มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม Body Fit พิชิตหุ่นดี จำนวน ๑๔ คน 
• HAPPY HEART มีกิจกรรมจิตอาสาในการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
• HAPPY SOCIETY การร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล การบริจาคสมทบผู้ป่วยคลินิก

ประคับประคอง ( Palliative Care ) 
• HAPPY RALAX กิจกรรมดนตรีในการสร้างความสุขแก่ผู้รับบริการและบุคลากร 
• HAPPY BRAIN การศึกษาหาความรู้ และถ่ายทอดทักษะทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ 
• HAPPY SOUL การส่งเสริมคุณค่าในบุคลากรทุกระดับ 
• HAPPY MONEY ส่งเสริมความพอเพียง โดยมีโครงการผักสวนครัวรั้วยุพราชนครไทย 
• HAPPY FAMILY ร่วมงานกิจกรรมของครอบครัวสมาชิก เช่นงานมงคลและงานมงคลต่าง ๆ  

 



                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริตด้วยจิตพอเพียง 

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/254.1   วันที่      6  ตุลาคม  2563 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศจัดตั้งชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ     
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กำหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องมีการเผยแพร่หลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน
ทุจริตในหน่วยงาน บน website ของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based  
Integrity  and  Transparency  Assessment )  EB 23 นั้น 

                     ในการนี้  ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง ขออนุญาตเผยแพร่
ประกาศจัดตั้งกลุ่ม เพ่ือนพ้องนครไทย บน website ของ หน่วยงาน ของหน่วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชน
ทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

  
(นางสาวสุฑารัตน์ บูรณะทอง) 

                                                           เภสชักรปฏิบัติการ 
 

            เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 (นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง) 
นายแพทย์ชำนาญการ 

  ประธานชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย 
 ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

 
อนุญาต 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ชื่อหน่วยงาน : ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
วัน/เดือน/ปี :    6  ตุลาคม  2563 
หัวข้อ :  ประกาศจัดตั้งชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           ประกาศจัดตั้งชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
Link ภายนอก : ..................ไม่มี……………………. 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นางสาวสุฑารัตน์  บูรณะทอง) 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

วันที่  6 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

วันที่  6 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

                                           วันที่  6 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
  



  

                                                    บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
ที ่  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๒/42.1                     วันที ่    11  มกราคม  ๒๕๖4  

เรื่อง  ขออนุมัติจัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวง
สาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือให้
บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการอันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใส
สะอาด ร่วมต้านทุจริต” และกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่
เจตจำนงสุจริตและสั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน นั้น    

ในการนี้ ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง ขออนุมัติประกาศ
เจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

 

  
(นางสาวสุฑารัตน์ บูรณะทอง) 

                                                          เภสัชกรปฏิบัติการ 
 

  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 (นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง) 
นายแพทย์ชำนาญการ 

  ประธานชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย 
 ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

 
  อนุมัติ 

 
 
                                                       (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจรติในองค์กร 
 “ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง”             

************** 

กลุ่มเพื่อนพ้องนครไทย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า  เราจะ 
ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในความชอบธรรม ผลประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ โดยตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ มีวิธีการทำงานที่ชัดเจน เปิดเผยข้อมูลได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ ด้วยความมีน้ำใจ เสมอภาค รวดเร็ว เอื้อเฟื้อและ
เมตตา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน โดยใช้ทรัพยากรของ
ราชการอย่างคุ้มค่า มีการประเมินตามตัวชี้วัด รักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน โดย 
ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่หน่วยงานและเกียรติของคน รวมถึงการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH Code of Conduct) 

ประกาศ ณ วันที่   19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขนัธ์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
 
 
 
 



  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง  
ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/42.2       วันที ่    23  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ ์บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเรื่องเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวง
สาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อให้บุคลากร
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการอันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งใน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งท่ีถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดังวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต” และกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่เจตจำนงสุจริตและ  
สั่งการหรืออนุมัติให้นำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารไปเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น  

                     ในการนี้ ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง ขออนุญาตเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 บน website ของหน่วยงาน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ 
และประชาชนท่ัวไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

  
(นางสาวสุฑารัตน์ บูรณะทอง) 

เภสัชกรปฏิบัติการ 
 

เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

(นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง) 
นายแพทย์ชำนาญการ 

  ประธานชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย 
 ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

อนุญาต 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภมิูภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
วัน/เดือน/ปี  :    23  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ  :  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร “ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย  
            ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง” 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในองค์กร “ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย  
             ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง” 
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                   (นางสาวสุฑารัตน์  บูรณะทอง)                          (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                       เภสัชกรปฏิบัติการ                       ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
          วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4                วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
                                             (นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                       วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 



  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง                                    

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/256.3      วันที ่    9  ตุลาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดประชุม 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ด้วย ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง มีความประสงค์จะขอ
อนุมัติจัดประชุมกลุ่มเพ่ือนพ้องนครไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ในวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖3 
เวลา ๑๔.3๐ - ๑๖.3๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อชี้แจงนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖4 และจัดทำแผนงาน/โครงการกลุ่ม ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  
(นางสาวสุฑารัตน์ บูรณะทอง) 

                                                          เภสัชกรปฏิบัติการ 
 

  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

(นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง) 
นายแพทย์ชำนาญการ 

  ประธานชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย 
 ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

 
   อนุมัติ 

 
 

  (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

วันที ่ 21 ตุลาคม ๒๕๖3 เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 1.1 ทบทวนสมาชิกในกลุ่ม “ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง” 

๑.2 นโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖3 และทบทวนตัวชี้วัด การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment : ITA ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ติดตามผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 256๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณาอ่ืน ๆ 

3.1 แผนงาน/โครงการกลุ่ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

  



รายงานการประชุม 
ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

ครั้งที่ 3/๒๕๖3 
วันที่  21 ตุลาคม ๒๕๖3 เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
 

ผู้มาประชุม 
๑. น.ส.จุฬานี ฟักแฟง 
๒. น.ส.กัญญาภัค สะอาดอ้น 
๓. น.ส.บริมาส สุวรรณา 
๔. นายประยุธ พันธ์แซง 
๕. น.ส.กาญจนา ปัญญาแหลม 
๖. นางจิตรลดา พันธ์แซง 
๗. นายยุทธพล ทองนาคปาน 
๘. น.ส.กฤษณา แสงกองแก้ว 
๙. น.ส.จิรัชญา จันแสน 
๑๐.  นายธงชัย บุญไทย 
๑๑.  น.ส.แววตา ขำแจ่ม 
๑๒.  นางสมพร ระวีวัฒน์ 
๑๓.  น.ส.ชนิตา จันทร์โต 
๑๔.  นางอังคณา ศรีสำราญ 
๑๕.  น.ส.สุฑารัตน์    บูรณะทอง       
๑๖.  น.ส.ชนม์นิภา ยศปัญญา        
๑๗.  น.ส.สุนีย ์        ดีพิจารณ์        

 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ทบทวนสมาชิกในกลุ่ม“ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง” 
  ปัจจุบันจำนวนสมาชิกในชมรมมีทั้งหมด ๒2 คน จำนวนเท่ากันกับปี 2563 ดังรายชื่อที่แนบมา
ด้วย 

1.๒ นโยบาย/ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปี ๒๕๖3 ( Integrity and transparency Assessment : ITA )  
 เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ได้จัดให้มี
มาตรฐานการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานของภาครัฐมีการดำเนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อมาตรฐานว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) โดยได้มีการดำเนินการตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องเข้ารับ
การประเมินตามมาตรฐานนี้ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยได้เข้าร่วมการประเมินในปี ๒๕๖1-



๒๕๖4 ผลผ่านการประเมินและมีการดำเนินกิจกรรมชมรมจริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตในองค์กรปี ๒๕๖๒-2563 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินฯ ของ 
ปี พ.ศ. 2564 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งก่อน  

- ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖3  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖3 ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง ดำเนินการในชื่อเดิม 

คือ กลุ่มเพ่ือนพ้องนครไทย ได้จัดให้มี กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก   
๒. กิจกรรมเลือกคนคุณภาพเข้าทำงาน 

 โดยมีตัวชี้วัดคือ  
๑. เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 100  
๒. ผู้บริหารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานร้อยละ 100 

พบว่าสามารถทำตามตัวชี้วัดได้ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งสองกิจกรรม โดยไม่เกิดกรณีทุจริตขึ้นในแต่ละ
หน่วยงาน 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณาอื่น ๆ 

3.1 แผนงาน/โครงการกลุ่ม ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
๑. การกำหนดมาตรฐาน ระเบียบวินัยการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน

ทางด้านการบริหารงาน เช่น การตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการใช้รถยนต์ราชการ การตรวจปริมาณการ
ใช้พัสดุสำนักงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเน้นการประหยัดต้นทุน เพ่ือส่งเสริมการบริหารงานให้
โปร่งใสมากยิ่งขึ้น และทำบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาต่อไป , การเบิกจ่ายพัสดุ และการลงเวลา
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

๒. ทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖4  
2.1 การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (กิจกรรมต่อเนื่อง) 
2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง (กิจกรรมต่อเนื่อง) 
๒.๓ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการใช้รถยนต์ราชการ* 
๒.๔ การเบิกจ่ายพัสดุ* 
 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
4.1 เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมประกาศเจตนารมณ์ต่อการการทุจริตของโรงพยาบาลสมเด็จ  

พระยุพราชนครไทย ซึ่งจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ให้ทราบทางไลน์กลุ่มโรงพยาบาลต่อไป  
 
 
 



 
เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
 

        (นางสาวสุฑารัตน์  บูรณะทอง) 
                    เภสัชกรปฏิบัติการ 
                   ผู้บันทึกการประชุม 
  
 

        (นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง) 
นายแพทย์ชำนาญการ 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

      
 

 

  



 

 

แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 
 
 
 

แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพยีง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
  



แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม 
แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสำนึก 
(กิจกรรมต่อเนื่อง) 
 

จัดทำป้ายรณรงค์และติด
สติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ต่อต้าน
การทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียก
รับผลประโยชน์จากการ
จัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 
100 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

ไม่มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์จาก
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ชมรม 
STRONG - 
เพ่ือนพ้อง
นครไทยฯ 

เลือกคนคุณภาพเข้าทำงาน 
(กิจกรรมต่อเนื่อง) 

ตรวจสอบขั้นตอนการรับสมัคร
บุคคลเข้าปฏิบัติงาน ให้มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส เสมอภาค 

 

ผู้บริหารไม่มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์จากการรับ
สมัครบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

ผู้บริหาร ไม่ใช้
งบประมาณ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

ไม่มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์จาการ
รับสมัครบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน 

ชมรม 
STRONG - 
เพ่ือนพ้อง
นครไทยฯ 

การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลในการใช้
รถยนต์ราชการ 

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ทุกใบ 

ใบขออนุญาตขอใช้
รถยนต์ของราชการมี
ความสมเหตุสมผล ไม่ใช้
ในกิจธุระส่วนตัว ร้อยละ 
100 
 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ก.พ.64 
- 

ก.ย.64 

ใบขอใช้รถยนต์
ราชการมีความ
สมเหตุสมผล ไม่มี
การนำรถราชการ
ไปใช้ในกิจธุระ
ส่วนตัว 

ชมรม 
STRONG - 
เพ่ือนพ้อง
นครไทยฯ 



การเบิกจ่ายพัสดุ ตรวจสอบใบเบิกพัสดุของแต่ละ
หน่วยงานตามแผนงาน ตามความ
สมเหตุสมผล 

หน่วยงานสามารถชี้แจง
เกี่ยวกับพัสดุที่มีการเบิก
ได้สมเหตุสมผล ร้อยละ 
100 

หน่วยงานใน
โรงพยาบาล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ก.พ.64 
- 

ก.ย.64 

มีการเบิกพัสดุตาม
ตามความ
เหมาะสมของแต่
ละหน่วยงาน ไม่มี
การเบิกเพ่ือ
ผลประโยชน์
ส่วนตัว 

ชมรม 
STRONG - 
เพ่ือนพ้อง
นครไทยฯ 

 
 
ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบแผน  ลงชื่อ      ผู้อนุมัติแผน 
        (นางสาวสุฑารัตน์ บูรณะทอง)                                     (นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง)                                              (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
             เภสัชกรปฏิบัติการ                            นายแพทย์ชำนาญการ ประธานกลุ่มเพ่ือนพ้องนครไทย          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
  



  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง                                    

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/26.1     วันที่     11  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุมัตแิผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
  เรื่องเดิม 
          ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ             
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 23 นั้น 

ข้อพิจารณา 
ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง ได้จัดทำแผนต่อต้านการทุจริต

ในองค์กร ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ข้อเสนอ 
เห็นสมควรอนุมัติแผนต่อต้านการทุจริตในองค์กรชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต 

ด้วยจิตพอเพียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

(นางสาวสุฑารัตน์ บูรณะทอง) 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

       (นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง) 
   ประธานชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง 

         อนุมัติ 
 
 

                   (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/26.2   วันที่     11  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต  
  ด้วยจิตพอเพียง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  บน  
  website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ     
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องมีการเผยแพร่หลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตใน
หน่วยงาน บน website ของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity 
and Transparency Assessment)  EB 23 นั้น 

                     ในการนี้ ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง ขออนุญาตเผยแพร่
เผยแพร่แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  บน website ของหน่วยงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

  

 
(นางสาวสุฑารัตน์ บูรณะทอง) 

                                                           เภสชักรปฏิบัติการ 

  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 (นางสาวจุฬานี  ฟักแฟง) 
นายแพทย์ชำนาญการ 

 ประธานชมรม STRONG – เพ่ือนพ้องนครไทย 
       ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง  

อนุญาต 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ชื่อหน่วยงาน : ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
วัน/เดือน/ปี :      11  กุมภาพันธ์ 2564 
หัวข้อ :  แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           แผนต่อต้านการทุจริตในองค์กร ชมรม STRONG - เพ่ือนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
Link ภายนอก : ..................ไม่มี……………………. 
หมายเหตุ : 
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………......................................................................................................................................... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นางสาวสุฑารัตน์  บูรณะทอง) 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 
                                             (นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                         วันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 



ช่องทางสื่อสารใน “ชมรม STRONG - เพื่อนพ้องนครไทย ไม่ทุจริต ด้วยจิตพอเพียง” 
ยังคงอนุรักษ์จิตวิญญาณของกลุ่ม "เพื่อนพ้องนครไทย" โดยใช้ Application Line ในชื่อไลน์เช่นเดิม  

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมต่อต้านทุจริต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


