แนวทางการดาเนินงาน
ชมรม STRONG โรงพยาบาลศรีสาคร “จิตอาสา โปร่งใส ต้านทุจริต”
การดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ใน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2561) ซึ่งถือเป็นการยกระดับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดาเนิ น การ และปรับ ปรุงพัฒ นาหน่ วยงานให้ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ตาม
วิสัยทัศน์ “ประเทศใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โรงพยาบาล
ศรี ส าคร จึ งให้ ค วามส าคัญ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน โดยการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้ บุ ค ลากร มี ค วามพร้ อ มในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบ
สุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร
เพื่อให้ การดาเนิ นงานด้านการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวัฒ นธรรมและ
ค่านิยม สุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมของโรงพยาบาลศรี
สาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG
S

Sufficiency
ความพอเพียง
บุคคลสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็น

อัตโนมัติ
T

Transparency
ความโปร่งใส
การสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย
R
Realize
ความตื่นรู้
การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทา ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง
O
Onward
มุ่งไปข้างหน้า
การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่
ทุจริต พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี
N
Knowledge
ความรู้
การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางของทุจริต
มากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิตอล และไม่สามารถตรวจสอบได้ ความรู้เปลี่ยนแปลง
เสมอในทุกเรื่อง
G
Generosity
ความเอื้ออาทร
ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุของการเกิดการทุจริตมา
จากระบบอุ ป ถัม ภ์ การช่ว ยเหลื อครอบครั ว และเครื อญาติ ความเอื้ อ อาทรในนิย ามนั้ นมิ ใช่ ต้ องการหวั ง
ผลตอบแทน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลุกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG แก่บุคลากรในสังกัด
2. เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด
3. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรในสังกัด
4. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด
5. ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ หรือชมรมอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
การดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ โดยไม่ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หลักคุณธรรมในการดาเนินงาน
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักธรรมาภิบาล คือ
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่งใส
- หลักการมีส่วนร่วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุ้มค่า
3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด
ระเบียบและแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
1. ปกป้ องประโยชน์ ส าธารณะ ปฏิบัติห น้าที่โ ดยยึดหลั กผลประโยชน์ส่ ว นรวม ไม่ให้
ผลประโยชน์ ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลาเอียง
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลัก
คุณธรรม และความเป็นมืออาชี พของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้อง
เป็น แบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน
และ สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
5. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร
6. พัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
7. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ
Model STRONG ซึ่งนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาให้โรงพยาบาลศรีสาคร เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม

2. มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในการกาหนดแนวทาง
3. จั ดประชุม/สั มมนา เพื่อจัดทาระเบียบและแนวทางการาขับเคลื่อนชมรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลศรีสาคร
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ “จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต” หรือ Model STRONG ซึ่งนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสาคัญคือ
การมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน และนาค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุขมาประกอบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในสังกัดมีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปข้างหน้าด้วย
การ ประยุ กต์ และบู ร ณาการหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เข้า กับ สร้า งความโปร่ง ใส การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนา
บุคลากรให้มีความเอื้ออาทร บนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง
2. เกิดการป้องปรามการทุจริตในองค์กร ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้น
3. บุคลากรในสังกัดร่วมเครือข่ายจิ ตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนนาสร้างวัฒนธรรมไม่
ทน ต่อการทุจริต

คณะกรรมการที่ปรึกษา ชมรม STRONG โรงพยาบาลศรีสาคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายประมวล
นายมะกอเซ็ง
นางยูไฮดา
นางสาวดารุณี
นางสาวณัฐวรินทร
นายมะสูรี

ทองอินทราช
สะแม
นิแฮ
หะยีอูเซ็ง
ธาตุดี
ตาเยะ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสาคร ประธานกรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
กรรมการ
เจ้าพนักงานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ
ทันตแพทย์
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
และเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG โรงพยาบาลศรีสาคร
1. นายมะกอเซ็ง สะแม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางนริศสา ตานีเห็ง
พยาบาลวิชาชีพ
รองประธานกรรมการ
3. นางโรสนานี อาแว
นักวิชาการเงินและบัญชี
เหรัญญิก
4. นายไพสน มาหามะ
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
5. นางสาววาสนา อูแซดอเลาะ นักจิตวิทยา
กรรมการ
6. นางสาวนิรุสณา สะดียามู
นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
กรรมการ
7. นางสาวสุไรนี มะเซ็ง
พนักงานพัสดุ
กรรมการ
8. นายซริปฟูลดิน เบญวาณิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
9. นางสาวฟิตรียะห์ ดารามะ นักกายภาพ
กรรมการ
10. นางสาวนูรฮาซีกีน สามะดอหะแม นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน
กรรมการ
11. นางสาวนัซมีย์ วานิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กรรมการ
12. นางรอฮานา มะรือสะ
เจ้าพนักงานทันตกรรม
กรรมการ
13. นายหารง ยามา
พนักงานพัสดุ
กรรมการ
14. นายมะสูรี ตาเยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
และขานุการ

แผนการดาเนินงานชมรม STRONG โรงพยาบาลศรีสาคร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรม
ระยะเวลา
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน/จัดทา พฤศจิกายน 2563
แผนการ และการดาเนินงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมของกลุ่ ม ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมหัวหน้าฝ่าย/
ธันวาคม 2563
เชิญชวนและรวบรวมสมาชิกเข้ า หัวหน้าจุด และประชุมเจ้าหน้าที่ประจาเดือน
ร่ ว มกลุ่ ม เพื่ อ รณรงค์ จิ ต พอเพี ย ง
ต้านทุจ ริ ต ส่ งเสริ ม คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ประกาศเจตนารมณ์ ต่ อ ต้ า นการ กิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริตต่อสาธารณชน มีนาคม 2563
ทุจริต
ของผู้บริหารหน่วยงาน
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้าง จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตพอเพียงต้าน มีนาคม – กรกฎาคม
ความตระหนักความเข้าใจเรื่ องจิต ทุจริต
2564
พอเพี ย ง ต้ า นทุ จ ริ ต ส่ ง เส ริ ม จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังความ
มีนาคม – กรกฎาคม
คุณธรรมและความโปร่งใส
คิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน
2564
จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม จิตอาสาร่วมกับ มีนาคม – กรกฎาคม
กิจกรรมทางศาสนา และโอกาสสาคัญ
2564
ติดตามผลการดาเนินงานของ
นาเสนอข้อมูลที่สรุปจากการดาเนินงาน เสนอ กรกฎาคม – กันยายน
ชมรม ส รุ ป/ จัด ทารายงานผล ผู้บริหารรับทราบ พร้อมแนวทางแก้ไข
2564
การดาเนินงาน

