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ชมรม STRONG  
โรงพยาบาลระยอง 

   การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินงานการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ทางโรงพยาบาลระยอง จึงให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน   
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
(Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ของทุกองค์กร เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
องค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” นั้น 
บุคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได้ 
และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ 

   M: Mastery  ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
   O: Originality  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
   P: People - centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ต้ัง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
   H: Humility  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น 

วัตถุประสงค ์

   1. เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้โรงพยาบาลระยอง เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน      
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 

   2. โรงพยาบาลระยอง มีมาตรฐานการบริการที่ดีให้แกผู่้รับบริการ 

หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน 

   1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. หลักธรรมาภิบาล คือ 
    - หลักนิติธรรม 
    - หลักคุณธรรม 
    - หลักความโปร่งใส 
    - หลักการมีส่วนร่วม 
    - หลักความรับผิดชอบ 
    - หลักความคุม้ค่า 

   3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสทิธิภาพ และประหยัด 
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ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 

  1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ให้
ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าเอียง 

  2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที ่

  3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลัก
คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเหลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้อง
เป็นแบบอย่าง 

  4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเหลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน 
และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  5. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนา
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

  6. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมหลัก 

  1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากากรทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 

  2. มีการประชุมกลุ่ม ทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่มเพิ่มเติม 

  3. ด าเนินการเฝา้ระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไป
ในลักษณะต่างๆ ดังนี ้

  การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

  การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self – dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง 

  การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา  
และการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานการณ์ทางานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้าง 
ของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐ ในการทางานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 
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  การรับข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของ
ทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ  
หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แกญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

  การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

  4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวง
สาธารณสุขคือ 
  M: Mastery  ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
  O: Originality  สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
  P: People - centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทางาน  
  H: Humility  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น 

รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG  

 
1 นายภิญโญ บ ารุงสุนทร   

2 นางวรรณา  ทิพย์ประภาแย้ม  

3 นางสาวศิริรัตน์  เรืองเถาะ 

4 นายสมนึก  หอมชื่น  

5 นางอัจจิมา  วงศ์ครุธ   

6 นายภูวเมศรฐ์  สิริพัชรพงศ ์  

7 นางสาวรุ่งทิพย์   สุขสุพุฒ นิติกร  

8 นางธัญกมล  บุญยะพาศ  

9 นางศรุดา  อ่องนาวา  

10 นางสาวศรัญญา  ศรีฟ้า 

11      นายเสน่ห์ กระจ่างแสง  

12 นางปนัดดา  ทองทาบ  

13 นางสาวทิพย์สุมน  พฤกษาชาติ  

14 นางสาวนลินทิพย์  สุดประเสริฐ  

15 นางสาวพัทธ์นันท์  เกษมะณ ี

16      นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงค าส ี
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กิจกรรมการด าเนนิงานของชมรม STORNG  

มีการประชุมเพื่อจัดตัง้กิจกรรมส่งเสริมการนาค่านิยม “MOPH” 
โรงพยาบาลระยอง 

หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริต  
คอร์รัปชันเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุส าคัญของ
ปัญหาทั้งหมด และ “ระบบ” เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อความไม่โปร่งใสและการทุจริต 
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ” และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้ช่องว่าง
จากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์
เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ ผู้กระท าผิดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล 
สภาพดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 

  ชมรม STRONG ติดตามและป้องกัน ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริต
ภายในประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการน าค่านิยม “MOPH” ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลระยอง     
เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของหน่วยงานในสังกัด ในการทางานด้วยความโปร่งใส ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) การประเมินดังกล่าวนี้เป็นมาตรการเชิงบวก ที่ท าให้ทราบถึงสถานการณ์การด าเนินงานและการ
บริหารงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ว่ามีความโปร่งใสเป็นธรรมเพียงใด เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในด้านจริยธรรม คุณธรรม 
น าไปสู่การเพิ่มค่าดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทย โดยที่จะมีแผนด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)       
ให้ครอบคลุมทุกภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทั้งหมด โดยกิจกรรมส่งเสริมการน า
ค่านิยม “MOPH” ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลระยอง ของชมรม STRONG ติดตามและป้องกัน จะช่วย
สนับสนุนการท างานอย่างโปร่งใสในองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

  1. เพื่อศึกษาและประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดโรงพยาบาลระยอง 

  2. เพื่อจัดท าข้อมูลเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในการด า เนินงานของหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลระยอง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
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เป้าหมาย 

  บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลระยอง 

งบประมาณ 

  - 

สถานที่ 

  โรงพยาบาลระยอง ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ผลการด าเนินการ 

  1. ทางชมรม STRONG โรงพยาบาลระยอง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการน าค่านิยม “MOPH” 
เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม  

  2. ทางชมรม STRONG โรงพยาบาลระยอง เห็นความส าคัญของบุคลากรในสังกัด           
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม        

  3. ทางชมรม STRONG โรงพยาบาลระยอง ได้จัดท าประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

  4. ทางชมรม STRONG โรงพยาบาลระยอง ได้จัดท าประกาศฯ เรื่องมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการให้หรือรับสินบน 
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ปฏิทินการด าเนินงานชมรม STRONG  
โรงพยาบาลระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชุมคณะท างานกลุ่ม ประชุมชี้แจงรายละเอียด/หารือการจัดต้ังกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
กลุ่ม/เชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อรณรงค์ด้าน
ความโปร่งใส 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางการประชุม/แนะน า 
โดยคณะบริหารกลุ่ม 

15 พฤศจิกายน 
2564 

จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และ
สร้างความตระหนัก ความ
เข้าใจ เรื่องความโปร่งใส 
คุณธรรม จริยธรรม 

- จั ดกิ จกรรมส่ ง เสริมการน า ค่ านิ ยม “MOPH”  
ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลระยอง  เพื่อสะท้อน
ความรู้สึกของบุคลากรในหน่วยงาน ปลูกจิตสานึก ให้
บุคลากรได้ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และประกาศเจตนารมณ์
ที่ จะปฏิบัติ งานด้วยความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้        
จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยตรงและเข้าร่วมในเวทีการ
ประชุมต่างๆ 
- ให้ความรู้เรื่องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
ปลอดจากการทุจริต กฎหมาย บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมและเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการ
กระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
- น าเสนอข้อมลูที่สรุปจากการท ากิจกรรมเสนอ 
แก่ผู้บริหารใหร้ับทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

ธันวาคม 2564 

ติดตามผลการด าเนินงานกลุ่ม ประเมินความตระหนักรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมของ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลระยอง 

มกราคม – 
กุมภาพันธ ์2565 

สรุป/จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท ารายงานผลการด า เนินการเพื่อรองรับการ
ประเมิน และเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2565 

ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ปรับปรุงและพัฒนาให้
โรงพยาบาลระยอง   
เป็นหน่วยงานปฏิบัติงาน 
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ปลอดจากการทุจริต 

ด าเนินกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมปรับปรุง
และพัฒนา ให้โรงพยาบาลระยอง เป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการ
ทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และเฝ้าระวัง
รู ป แบบพฤ ติ ก ร รมและกา รกระท า ที่ เ ข้ า ข่ า ย
ผลประโยชน์ ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ 

สิงหาคม – กันยายน 
2565 
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