
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ โทร.  ๐๔๕๘๑๔๒๙๐ 

ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๖๙     วันที ่  ๒๗   ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง การจัดตั้ง ขมรม Strong "รวมพลคนท าดี" 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
   ด้วย บุคลากรของโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้มีการรวมกลุ่ม ชื่อว่าชมรม Strong "รวมพลคนท าดี " 
เพ่ือเป็นกลุ่มที่เน้นกิจกรรม ตรวจสอบ ส่งเสริม ปลูก ฝัง ปลุกกระตุ้น จิตส านึก เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน และ เพื่อป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ดังรายละเอียดที่แนบมา
ด้วยนี้ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเสนอ  

- การขออนุญาตจัดตั้งชมรม ฯ , ระเบียบชมรม Strong "รวมพลคนท าดี " , แผนกิจกรรม
ของ กลุ่ม เพื่อพิจารณาดังนี้ 

  ๑. อนุญาตจัดตั้งชมรม ฯ  
  ๒. ลงนามใน แผนกิจกรรมของชมรม ฯ  
  ๓. อนุมัติเผยแพร่แผน และอ่ืนๆ ดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     www.khukhanhospital.go.th 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
          (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
                                                              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.khukhanhosplital.co.th หรือ สื่ออ่ืนๆ
ของหน่วยงานได ้
 
       (นายสนั่น  เทียนทอง) 
                                                               หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ 
 
 
           (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 
 

http://www.khukhanhospital.go.th/


    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มรวมพลคนท าดี 

ที ่ศก ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๗๐             วันที่   ๒๘   ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งชมรม และด าเนินกิจกรรมของชมรม 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์    
  ความเป็นมา  
  จากการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือแสดงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และจะต้องมีการร วมกลุ่มกันเพ่ือรณรงค์ ส่งเสริม เฝ้าระวังเพ่ือเสริมสร้ าง
บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้ทุกคนไม่ทนต่อการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 
 ข้อพิจารณา  
  บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจั ดตั้งขมรม Strong "รวมพลคนท าดี " โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล 
ประมวลจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนสร้างจิตส านึกท่ีดีในเรื่องดังกล่าว และได้มีการประชุมเพื่อจัดท ากิจกรรม
ของกลุ่ม อันเป็นการกระตุ้น ปลุก/ปลูก จิตส านึกท่ีดี ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

1. มีการน าเสนอ พระบรมราโชวาท และกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ทุกครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

2. เผยแพร่ พระบรมราโซวาท และกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ บริเวณจุดสแกนลายนิ้วมาการมาปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนมี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

3. น าเสนอสไลด์/วีดีทัศน์ ในเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ/moph code สป. ในช่วงก่อน/ 
        ระหว่างพักเที่ยง ในการประชุมต่างๆของโรงพยาบาล 

4. การตรวจสอบการเบิกจ่ายค าตอบแทนของบุคลากรจัดบอร์ดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
การท าความดีเนื่องในโอกาสต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้  ทุกคนมีจิตส านึกที่ดี และสร้างกระแส
การต่อต้านการทุจริต 

 ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
1. อนุญาตจัดตั้ง ชมรม Strong "รวมพลคนท าดี" 
2. อนุญาตให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมทั้ง ๕ ข้อ 
3. อนุญาตให้กลุ่มเผยแพร่กิจกรรมบนเว็บไซต์/สื่อ อื่นๆ ของโรงพยาบาล 

 
 

                  (นางเสาวนีย์  บุพตา) 
            ประชานชมรม Strong "รวมพลคนท าดี" 
 
 

               (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 



 
ระเบียบขมรม Strong "รวมพลคนท าดี" 

……………………………….. 
 ขมรม Strong "รวมพลคนท าดี " หมายถึง กลุ่มท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลขุขันธ์ประกอบไปด้วย บุคลากรต่ างๆของโรงพยาบาล ที่
มีความหลากหลายชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลกากร
ตั้งอยู่บนพื้นฐานคต ิ
 ความโปร่งใส ( Transparency) หมายถึง การกระท าใ ดๆ ของหน่วยงานที่แส ดงออกถึงความของ
ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าที่ 
 ความโป ร่งใส่ในการบริหารงาน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในของ
หน่วยงาน รวมทั้งร่วม และภายนอก ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ในนโยบาย
สุขภาพของในกระบวนการติดตามและประเมินช่วยให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
หมวดที่ ๑ ชื่อ - สถานที ่
 ๑. ชื่อ ชมรม Strong "รวมพลคนท าดี" 
  ๒ . สถานที่ตั้งกลุ่ม โรงพยาบาลขุขันธ์ ต าบลหนองฉลอง อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม  
             หลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมและยกระตับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๓. เพ่ือสร้างค่านิยม โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงตนของเจ้าหน้าที่ 
 ๔. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานต้นธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หมวดที่ ๓ สมาชิก ประกอบด้วย 
 ๑. นางเสาวนีย์  บุพตา   ต า แหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ๒. นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์  ต า แหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 ๓. นางภัทราพร  อนุสรณ์   ต า แหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี 
  ๔. นางรัตนา  วรสาร   ต า แหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ๕. นางมธุรส  เทศะบ ารุง   ต า แหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๖. นางสายยนต์  รัตนา   ต า แหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๗. นางชยิสรา  ค าแสน   ต า แหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
 ๘. นางสาวนิพาภร  พันธ์งาม  ต า แหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๙ . นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์  ต า แหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ที่ปรึกษากลุ่ม) 
 
 
 

      / หมวดที่ ๔ 



 
หมวดที่ ๔  การสมัครสมาชิก 
    ให้ขอแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ 
หมวดที่ ๕ การพันสมาชิกภาพ 
 ๑ . พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุขันธ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 ๒. ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากสมาชิกภาพ 
หมวดที่ ๖ หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 
 ๑. แนะน า ส่งเสริม หรือรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาล  
             หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 ๒ . การให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และสร้างค่านิยม หรือ เจตคติที่ตีใน  
            การท างาน โตยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   
            คุณธรรมประจ าชาติ 
หมวดที่ ๗ การประชุมสมาชิก 
 ๑ . ประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 
 ๒. เสนอรายงานการประชุมต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพื่อรับทราบและอนุญาต การด าเนิน 
             กิจกรรมของกลุ่ม 
 ๓. ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มผ่านสื่อที่เห็นสมควร และก่อนการเผยแพร่ 
             กิจกรรมบนสื่อต่างๆ ต้องขออนุมัติผู้อ านวยการโรงพยาบาลก่อนทุกครั้ง 
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

          (นางเสาวนีย์  บุพตา) 
      ประธานชมรม Strong “รวมพลคนท าดี" 

 
 
 
 
 
 
 

 


