
      
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป     โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน โทร 0 34961 1113 ต่อ 121 
ที่ นฐ ๐๐32.9/ พิเศษ       วันที่     10    มกราคม  2563         
เรื่อง  เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

๑. ต้นเรื่อง   

  ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ”กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ๒. ข้อเท็จจริง 
  ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต”กระทรวง
สาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะลดและควบคุมปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่าง
จริงจัง โดยสาเหตุที่ส าคัญของการทุจริตนั้นเกิดจาก หน่วยงานภาครัฐมิได้มีการป้องกันการทุจริตตามอ านาจ
หน้าที่อย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อีกทั้งเมื่อเกิดการทุจริตไม่มีการด า เนินการบังคับ
ใช้กฎหมายท าให้ไม่สามารถปราบปรามการทุจรติไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
การบริหารงานบุคคล การสร้างความรักและยึดประโยชน์ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และต้องให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ  
   กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อบุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดประชาชนในการให้บริการด้านสาธารณสุข จึงขอ
จัดตั้งกลุ่ม “STRONG ต้านทุจริต คิดฐาน ๒ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงาน
ภายในหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การสร้า งความรักและความสามัคคีในองค์กร ยึดประโยชน์
ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่มีการด าเนินการอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้  
  3. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 
  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่ งใสในการปฏิบัติงาน จึงขอ
จัดตั้งกลุ่ม “STRONG ต้านทุจริต คิดฐาน ๒” หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้และขอ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ต่อไป 
    

      (นางสาวพิชาภคั  โห้นา) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

        -รับทราบและเห็นชอบ /ลงเว็ปไซต์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 

    (นายยุทธกรานต์  ชินโสตร) 
                นายแพทยช์ านาญการพิเศษ รกัษาการในต าแหน่ง 

                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 
 



 
 

กลุ่ม STONG ต้านทุจริต คิดฐาน ๒ 
โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

หลักการและเหตุผล 

  ในรอบปีที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะลดและควบคุมปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง 
โดยสาเหตุที่ส าคัญของการทุจริตนั้นเกิดจาก หน่วยงานภาครัฐมิได้มีการป้องกันการทุจริตตามอ านาจหน้าที่
อย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อีกทั้งเมื่อเกิดการทุจริตไม่มีการด าเนินการบังคับ     
ใช้กฎหมายท าให้ไม่สามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การสร้างความรักและยึดประโยชน์ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
และต้องให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดประชาชนใน
การให้บริการด้านสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งกลุ่ม “STONG ต้านทุจริต คิดฐาน ๒” เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน 
การบริหารงานบุคคล การสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร ยึดประโยชน์ประเทศชาติเหนือประโยชน์
ส่วนตน รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่มีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ 

สมาชิกกลุ่ม  
  ๑. นางสาวพรรณวดี     เต็มทวีสุข  ประธานกลุ่ม 
  ๒. นางศศิกานต์   พรหมขุนทอง               กรรมการ 
  ๓. นางสาววันเพ็ญ       เจริญลักษณ์           กรรมการ 
  ๔. นางอัญชุลี            โกศลด ารงทรัพย์  กรรมการ 
  ๕. นางอรวรรณ           ภิรมย์ฟอง  กรรมการ 
  ๖. นายยิ่ง            แพสวัสดิ์  กรรมการ 
  ๗. นางสาวพิชาภัค   โห้นา   กรรมการ/เลขานุการ 
วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก       
ธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 

/๓. เพื่อให…้ 
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  ๓. เพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

  ๔. เพื่อให้เกิดความรักและสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยมุ่งหวังให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้ 

กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

  บุคลากรในโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน โดยด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. หน่วยงานด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒. บุคลากรเกิดความรักและสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยมุ่งหวังให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้ 

  ๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริต 

 

                                                                   พรรณวดี   เต็มทวีสุข 
      (นางสาวพรรณวดี   เต็มทวีสุข) 
       ประธานกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม กลุ่ม STONG ต้านทุจริต คิดฐาน ๒ 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 
เวลา  15.00 -17.00 น. 

ณ แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
  ๑. นางสาวพรรณวดี     เต็มทวีสุข  ประธานกลุ่ม 
  ๒. นางศศิกานต์   พรหมขุนทอง               กรรมการ 
  ๓. นางสาววันเพ็ญ       เจริญลักษณ์           กรรมการ 
  ๔. นางอัญชุลี            โกศลด ารงทรัพย์  กรรมการ 
  ๕. นางอรวรรณ           ภิรมย์ฟอง  กรรมการ 
  ๖. นายยิ่ง            แพสวัสดิ์  กรรมการ 
  ๗. นางสาวพิชาภัค   โห้นา   กรรมการ/เลขานุการ 

ประธานแจ้ง    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น มีการประกาศนโยบาย/มาตรการ เรื่อง การใช้ รถ
ราชการ และการใช้โทรศัพท์ทางราชการ โดยให้มีการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ในรอบปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น มุ่งมั่นที่จะลดและควบคุมปัญหาการทุจริตใน
ภาครัฐอย่างจริงจัง โดยสาเหตุที่ส าคัญของการทุจริตนั้นเกิดจาก หน่วยงานภาครัฐมิได้มีการป้องกันการทุจริต
ตามอ านาจหน้าที่อย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อีกทั้งเมื่อเกิดการทุจริตไม่มีการ
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายท าให้ไม่สามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
บริหารงานภายในหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การสร้างความรักและยึดประโยชน์ประเทศชาติเหนือ
ประโยชน์ส่วนตน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได้ และต้องให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดประชาชนใน
การให้บริการด้านสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งกลุ่ม “ต้านทุจริต คิดฐาน ๒” เพื่อให้การด าเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน การ
บริหารงานบุคคล การสร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร ยึดประโยชน์ประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วน
ตน รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับเจ้าหน้าที่มีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ 

                   กิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว 
1. รณรงค์สร้างเสริมความคิดด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. กิจกรรมชุมชน ตลาดรักสุขภาพ 
3. กิจกรรมสร้างความสามัคคี กีฬา 
4. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่  
5. กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ 

 

 

 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา 

  ๑. เจ้าหน้าที่ในสังกัดด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒. เจ้าหน้าที่เกิดความรักและสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยมุ่งหวังให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้ 

  ๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 

 

              นางสาวพิชาภัค  โห้นา           ผู้บันทึกการประชุม 
              นางสาวพรรณวด ี เต็มทวีสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      
 

 

 

 

 

 


