
 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชมรมฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลเชียงยืนเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก
การทุจริต โดยสมาชิกกลุ่มฯ มีการร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และร่วมสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี
โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน เกิดการตระหนักและร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในองค์กร 

แนวทางด าเนินกิจกรรมในปี 2565 

1. ด้านความพร้อมรับผิด 
1.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องให้ความส าคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ 

ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
1.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
1.3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์  หรือติชมจาก

ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
2.1 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ

ผลประโยชน์ที่มิควรรับทั้งหลายทั้งปวง 
2.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องไม่ทุจริตทั้งในรูปแบบของตัวเงิน สิ่งของ และเวลา

ราชการ 
2.3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 

ของหน่วยงาน 
 

3. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
3.1 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรม 

และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
3.2 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงยืน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่

จะด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการทุจริต
นั้น 

3.3 เจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
3.4 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องไม่น าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการไปใช้

ส่วนตัว 
3.5 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงยืน จะต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ชมรม STRONG รักษ์ธรรมาภิบาล 
 



3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่
 

4. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
4.1 สร้างปัจจัยความผูกพันให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน มีความรักองค์กร และพร้อมให้ความ

ร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงยืน ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็น

มาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องเสมอ 
4.3 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเชียงยืน ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่

เลือกปฏิบัติ 
ปฏิทินการด าเนินกิจกรรม ชมรม STRONG รักษ์ธรรมาภิบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
ร่างแนวทางการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2565 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานต่อเนื่องจาก 
ปีงบประมาณ 2565 

ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

ประชุมคณะท างานกลุ่ม - ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน/การ
จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 

- ระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖5 

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงและพัฒนา ให้
โรงพยาบาลเชียงยืนเป็นหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ปลอดจากการทุจริต 
 

ด าเนินกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลเชียงยืนเป็น
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
และเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท า
ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน
ลักษณะต่างๆ 
 

เมษายน - สิงหาคม 2565 

ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม ประเมินบุคลากรในโรงพยาบาลเชียงยืน มี
ความตระหนักรู้และเข้าใจ ปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส 
 

กันยายน 2565 

สรุป/จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมิน และเพ่ือพัฒนา /ปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป 
 

กันยายน 2565 

 



 

 

สรุปผลการประชุมคณะท างานชมรม STRONG รักษ์ธรรมาภิบาล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงยืน 

เริ่มประชุม 15.30 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางยุพิน   หิรัญพต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 2.  นางสิริวิภา   โรจนรัตนางกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 3.  นายปิยะ พลไกรษร   เภสัชกรช านาญการ 
 4.  นายนนธวัฒน์ รัตนเพชรจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 5.  นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีทุมขันธ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 6.  นางสาวปิยนุช    สุขวิชัย  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 7.  นางสาวอารยา  เถื่อนมูลละ  เภสัชกรปฏิบัติการ 
 8.  นางสาวร าพรรณ  ชาญวิรัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 9.  นางสุธัญญณัฐ   นาจเมืองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 10.  นางวราภรณ์   อนันตะบุตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 11.  นายนรภัทร   ศรีชุม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 12.  นางอรอุมา  รัตนบุรมย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 13.  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา   สัญพ่ึง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชมรมฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลเชียงยืนเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก
การทุจริต โดยสมาชิกกลุ่มฯมีการร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และร่วมสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี
โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงยืน เกิดการตระหนักและร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในองค์กร 

วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ไม่มี 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   ไม่มี 

 

 

วาระท่ี ๔  ... 
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วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ 

   4.1  ในปี 2565 ชมรม STRONG รักษ์ธรรมาภิบาล ได้มุ่งเน้นด าเนินกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลเชียงยืนเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก
การทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรมและเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ 

  4.2 กิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่อง คือการร่วมแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต แสดง
จุดยืนที่จะปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ในเวทีการประชุมต่างๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้
แนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 

วาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา    ไม่มี 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

       ว่าที่ร้อยตรี   

    (ปริญญา  สัญพึ่ง) 

 ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมาชิกชมรม STRONG รักษ์ธรรมาภิบาลได้ประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปี 2565 

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงยืน 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


