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เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 

 โรงพยำบำลท่ำชนะกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ได้จัดท ำประกำศ เรื่องชมรม  STRONG โรงพยำบำล 
ท่ำชนะ และระเบียบของขมรมขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรของโรงพยำบำลให้มีควำม
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ปลอดภัยจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล รำยละเอียดตำม      
ที่แนบมำพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขออนุมัติเผยแพร่ลงเว็บไซด์ของโรงพยำบำลท่ำชน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ต่อไป 

 ข้อเสนอ 

 ขออนุญำตเผยแพร่ประกำศแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน   
พ.ศ. 2564 ทำงเว็บไซต์ : http://www.thachanahos.com  ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในภำครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment            
: MOPH ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำทรำบและอนุญำต 

 

  (นำงสำวปำณิสรำ  แสงเพ็ชร) 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

                         รับทราบ 
                                                           

                                 

 
 

  (นำยกฤษนันท์  เหล่ำยัง) 
 นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
 

 

 

อนุญำตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โรงพยำบำลท่ำชนะ โทร. 0 7738 1167  ต่อ  101 
  สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/1532  30  ธันวำคม  2563 

กำรจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยำบำลท่ำชนะ และปรำกฏกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำน 

http://www.thachanahos.com/


 

ระเบียบชมรม STRONG โรงพยำบำลท่ำชนะ 

                    ชมรม STRONG โรงพยำบำลท่ำชนะ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ หมำยถึง 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร  พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงชั่วครำว 

                     ควำมโปร่งใส( Transparency)  หมำยถึง กำรกระท ำใดๆขององค์กรที่แสดงออกถึงควำมชัดเจน 
ตรงไปตรงมำมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน กำรประพฤติปฏิบัติของบุคลำกรตั้งบนฐำนคติของควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส ำนึกท่ีดีต่อหน้ำที่ ทั้งนี้กำรกระท ำใดๆนั้นสำมำรถตรวจสอบและชี้แจงได้เพ่ือควำมโปร่งใสที่ใช้ในกำร
บริหำรงำน หมำยถึงกำรสร้ำงควำมเปิดเผยเปิดโอกำสให้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำงๆมีกำรสื่อสำรกำรแสดงควำมรับผิดชอบพร้อมรับกำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนกำร
ในกำรติดตำมและประเมินผลที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึง
ควำมส ำคัญของควำมโปร่งใส ว่ำเป็นมำตรกำรส ำคัญที่จะช่วยป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น  ช่วยให้หน่วยงำนและผู้
ปฏิบัติมีควำมรับผิดชอบและมีกำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริหำรที่มีประสิทธิผลสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน
ผู้รับบริกำรอย่ำงทั่วถึง มิใช่เฉพำะกลุ่มหรือพวกพ้อง  ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่ภำครัฐจะต้องมีมำตรกำรและ
แนวทำงในกำรท ำงำน  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องปฏิบัติให้เกิดควำมถูกต้อง โปร่งใส  รวมถึงจิตใต้ส ำนึกของแต่
ละบุคคลที่มีควำมฝักใฝ่ที่จะด ำเนินกำรให้ควำมถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ทุก
เรื่องและทุกกระบวนกำร มีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับหมอบ
หมำย ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งยึดแนวทำงตำมพระรำชด ำริพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตของกำรปฏิบัติงำน กำรรับรำชกำรตลอดเวลำ กำรท ำงำนใดๆในระบบรำชกำรถ้ำ
กระท ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

                   วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
                  1.เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือที่ดีของเจ้ำหน้ำที่ในกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลท่ำชนะ 
                  2.เพ่ือด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
                  3.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ให้แสดงถึงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเต็มใจ กระตือรือร้น มีควำมพร้อมที่จะให้บริกำรโดยยึดหลักกำรกระจำยผลปะโยชน์ที่ถูกต้อง 
                   สมาชิกกลุ่ม  มำจำก 
                  1.เจ้ำหน้ำที่ทุกคนในสังกัดโรงพยำบำลท่ำชนะ 
                   2.บุคคลภำยนอก 
                   3.ข้ำรำชกำรที่เกษียณ 
                   สมำชิกภำพสิ้นสุดลงเมื่อ 
                   1.ตำย 
                   2.ลำออก 
 3.ย้ำย/โอน 



 
กลุ่ม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของโรงพยาบาลท่าชนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ  ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   
ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสใน กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่ว
ประเทศ จะต้องด ำเนินกำร และปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ให้มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต 
ตำม วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
โรงพยำบำลท่ำชนะ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีจึงให้ควำมส ำคัญกับผู้ปฏิบัติงำน โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลำกร มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ 
ทรัพยำกรมนุษย์ในระบบสุขภำพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุดของทุก 
องค์กร 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและ ค่ำนิยม
สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม ของโรงพยำบำลท่ำชนะ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ภำยใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” หรือ Model 
STRONG   

S (Sufficiency) ควำมพอเพียง  
T (Transparency) ควำมโปร่งใส  
R (Realise) ควำมตื่นรู้  
O (Onward) มุ่งไปข้ำงหน้ำ  
N (Knowledge) ควำมรู้  
G (Generosity) ควำมเอ้ืออำทร  
น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือปลูกฝังจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ด้วยโมเดล STRONG แก่บุคลำกรในสังกัด  

 ๒. เพ่ือปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งควำม อำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต แก่บุคลำกรในสังกัด  

 ๓. เพ่ือป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของแก่บุคลำกรในสังกัด  
 ๔. เพ่ือยกระดับกำรรับรู้กำรทุจริตของแก่บุคลำกรในสังกัด  

 ๕. ร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ หรือชมรมอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  รวมทั้งกำร
ด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ โดยไม่ด ำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรเมือง  
 
 
 



 
หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน  

๑.หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.หลักธรรมำภิบำล คือ  

-หลักนิติธรรม  
-หลักคุณธรรม 
-หลักควำมโปร่งใส  
-หลักกำรมีส่วนร่วม  
-หลักควำมรับผิดชอบ  
-หลักควำมคุ้มค่ำ  

๓.หลัก ๔ ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภำพ และประหยัด  
 

ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม  
๑.ปกป้องประโยชน์สำธำรณะ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์ 

ส่วนตัวมำแทรกซ้อน รวมถึงควำมเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีควำมเป็นกลำง ไม่อคติ ล ำเอียง 
 ๒.สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ หรือกำรเปิดเผย

ผลประโยชน์ ส่วนตัว หรือควำมสัมพันธ์ที่อำมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  
๓.ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง กำรปฏิบัติตนที่ยึดหลัก

คุณธรรม และควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่ในกำรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพำะผู้บริหำรต้อง
เป็น แบบอย่ำง  

๔.สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร สร้ำงสภำพแวดล้อมสนับสนุนกำรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้ำง 
วัฒนธรรมแห่งควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน  

๕.ร่วมประชุมและประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร ในกำรจัดประชุม สัมมนำ
ประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

 ( Integrity and Transparency  Assessment: ITA )  
๖.ด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ                  

( Public  Sector Management Quality Award : PMQA ) โรงพยำบำลท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   
เพ่ือพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ  

๗.ส่งเสริมให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ“จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” หรือ 
Model  STRONG ซึ่งน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้  

 
กิจกรรมหลัก  

๑.ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนำ ให้โรงพยำบำลท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นหน่วยงำน
ที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต บุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม 

๒.มีกำรประชุมกลุ่มทุกไตรมำสเพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกสมำชิก ในกำรก ำหนดแนวทำงกลุ่ม
เพ่ิมเติม 

 
 



 
 ๓.จัดประชุม/สัมมนำ ฯ เพ่ือจัดท ำระเบียบและแนวทำงขับเคลื่อนชมรมฯให้บรรลุ วัตถุประสงค์ใน 

กำรจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริตโรงพยำบำลท่ำชนะ 
 ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ“จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” 

หรือ  Model STRONG ซึ่งน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ โดยมีควำมส ำคัญคือ กำรมี
เหตุผล ควำมสมดุล กำรมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจำกกำรผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในกำรท ำ
โมเดล  ควำมหมำยของ STRONG ในแต่ละควำมหมำย ประกอบด้วย  

S – Sufficiency หลักควำมพอเพียง ในควำมหมำยของกำรต้ำนทุจริต โดยบุคคลสำมำรถคิด
แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงเป็นอัตโนมัติ  

T – Transparency ควำมโปร่งใส คือกำรสร้ำงวัฒนธรรมของกำรเปิดเผย  
R - Realise ตื่นรู้ คือ กำรตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท ำ ตื่นรู้ในปัญหำกำรทุจริต เฝ้ำระวังจะ

สอดคล้อง กับ  
O - Onward มุ่งไปข้ำงหน้ำ คือ กำรให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตำมเรำไปในทิศทำงที่ถูกต้องคือกำรต่อสู้

ใน จิตใจกับกำรไม่ทุจริต พัฒนำองค์กรของเรำบริหำรจัดกำรให้ดีขึ้น 
N - Knowledge ควำมรู้ คือ กำรพัฒนำให้เกิดสิ่งใหม่ เพรำะอนำคตอำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ในทำง ของทุจริตมำกขึ้น เช่น กำรจ่ำยเงินสินบนอำจจะเป็นในรูปแบบดิจิทอล และไม่สำมำรถตรวจสอบ 
ควำมรู้ เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  

G - Generosity ควำมเอ้ืออำทร คือ ควำมเอ้ืออำทรตำมจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สำเหตุของ
กำร เกิดกำรทุจริตมำจำกระบบอุปถัมภ์ กำรช่วยเหลือครอบครัวและเครือญำติ ควำมเอ้ืออำทรในนิยำมนั้น
มิได้ ต้องกำรหวังผลตอบแทน และค่ำนิยมของกระทรวงสำธำรณสุขประกอบด้วย MOPH สุข คือ  

M:Masteryฝึกฝนตนเองให้มีศักยภำพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ)  
O:Originalityสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภำพ  
P:People-centered approach ยึดประชำชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลำงในกำร

ท ำงำน H:Humilityมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน กำรเคำรพผู้อ่ืน  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. บุคลำกรในสังกัดมีจิตพอเพียงต้ำนทุจริต โดยกำรมุ่งพัฒนำบุคลำกรให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำร 

ประยุกต์และบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ำกับสร้ำงควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหำกำรทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำม เอ้ืออำทรบนพื้นฐำนของจริยธรรมและจิตพอเพียง  

๒. เกิดกำรป้องปรำมกำรทุจริตในองค์กร ส่งผลให้กำรทุจริตเกิดได้ยำกมำกข้ึน  
๓. บุคลำกรในสังกัดร่วมเครือข่ำยจิตพอเพียงต้ำนทุจริต และเป็นแกนน ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อ

กำร ทุจริต  
 
 
 

 



 

 

ค าสั่งโรงพยาบาลท่าชนะ 
ที่ 71/2564 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลท่าชนะ 
…………………………………………….. 

 ตำมแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) เชื่อมโยกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) 
 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรต้ำนทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยำบำลทำชนะเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต โรพยำบำลท่ำ
ชนะ โดยมีองค์ประกอบ หน้ำที่และอ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 
1.องค์ประกอบ 
 1.นำยแพทย์กฤษนันท์     เหล่ำยัง     ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ         ประธำน 
   2. นำงมณฑำ    คงรัสโร    หัวหน้ำพยำบำล                                        กรรมกำร 
  3.นำยสุรำษฎร์    ทูโมสิก     หัวหน้ำกลุ่มบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม         กรรมกำร 
  4.นำงพิชญำกร   เมธำนนทโภคิน  หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์                      กรรมกำร 
  5.นำงสำวดวงตำ   บุญทวี             หวัหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค    กรรมกำร 
  6.นำงสำวณัฐพร  สมกิจ              ทันตแพทย์ช ำนำญกำร                                   กรรมกำร 
   7.นำงสำวเสำวนีย์     เลำหะสรำญ      เจ้ำพนักงำนพัสดุ                                          กรรมกำร 
   8.นำงสำวเกษร    สินประสงค ์      นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์                                  กรรมกำร 
   9.นำงสำวปำณิสรำ   แสงเพช็ร          หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  10.นำงสำวนิศำรัตน์   รัตนะ              แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    

2.หน้าที่และอ านาจ 
 1.สร้ำงแนวร่วมเครือข่ำย สมำชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนสุจริต ของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลท่ำชนะ 

    2.สร้ำงกำรรับรู้ในวัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนสุจริต    กับเจ้ำหน้ำที่และประชำชน 
    3.ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์หลักของชมรม  STRONG จิตพอเพียงต้ำนสุจริต     

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  5  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 

 สั่ง ณ วันที่  1  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564  

 

 (นายกฤษนันท์  เหล่ายัง) 
 นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 



 

กลุ่มSTRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
โรงพยาบาลท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกลุ่ม  
 

วันที่ ............................................  
 

เรียน ประธำนคณะบริหำรจัดกำรกลุ่ม STRONG จิตพอเพียง ต้ำนทุจริต  

๑.ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ............................................................................................ .......................... .. 
ต ำแหน่ง.................................................................................สงักัดหน่วยงำน......................................................... 
ว/ด/ป เกิด .............................................อำยุ..............ปี ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.......................... ..... หมู่ที่.................
ซอย..............ถนน.............................ต ำบล........................ อ ำเภอ.........................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์..................... โทร.(มือถือ).................................. E-mail............................................................... .......  

๒.ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์สมัครเป็นสมำชิก กลุ่มSTRONG จิตพอเพียง ต้ำนทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และควำม
โปร่งใสของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพญำเม็งรำย  

๓.ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มทุกประกำร  

 

ลงชื่อ......................................................ผู้สมัคร  

(...................................................................)   
 

หมายเหตุ  
๑.เป็นข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่งครำว ในสังกัด
โรงพยำบำลท่ำชนะ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
๒.สำมำรถเสียสละท ำงำนเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
โรงพยาบาลท่าชนะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตามประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลท่าชนะ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ 

ชื่อหนว่ยงำน : โรงพยาบาลท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ 
วัน/เดือน/ปี  :  30  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 หัวข้อ :  EB23  หน่วยงำนมีกำร รวมกลุ่มของบุคลำกรในหน่วยงำนในนำม “ชมรม STRONG” 
           EB23 ข้อ 1 หลักฐำนกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรในหน่วยงำน ในนำม “ชมรม STRONG … ” ที่มี
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรำกฏกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน หรือสื่อสำรเผยแพร่ในช่องทำงอ่ืนงาน 
           EB23 ข้อ 2 แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG 
           EB23 ข้อ 3 รำยชื่อสมำชิกของชมรม STRONG 
           EB23 ข้อ 4 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของชมรม STRONG ... ที่มีควำมต่อเนื่อง           
Linkภายนอก:… http://www.thachanahos.com  
 

หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(นำงสำวปำณสิรำ  แสงเพ็ชร) (นำยกฤษนันท์  เหลำ่ยัง) 
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบตัิกำร  ต ำแหน่ง นำยแพทย์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะ

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำชนะ 
วันท่ี.....30....เดือน...ธนัวำคม.......พ.ศ. 2563… วันท่ี....30......เดือน...ธันวำคม....พ.ศ. 2563…. 

 

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

(นำงสำวเกษร  สินประสงค์) 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิกำร 

วันที่..30.....เดือน....ธนัวำคม......พ.ศ.2563.… 

 



-2- 

ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ 

 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงำน หน่วยงำนในสังกัดโรงพยำบำลท่ำชนะเป็นผู้จัดท ำและเผยแพร่ข้อมูล 

 
วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
หัวข้อ ก ำหนดหัวข้อที่จะน ำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมส ำคัญ 

ที่มำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รำยละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยที่มีควำมกระชับใช้ภำษำ 
ที่เข้ำใจง่ำยและสะกดค ำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภำยนอก ให้ระบุ Link ที่อ้ำงอิงหรือน ำมำใช้ในกำรเผยแพร่ 
 

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล (ผู้รำยงำน)  ระบุลงลำยมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมำยจำกหัวหน้ำ
งำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลำยมือชื่อของหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลำยมือชื่อผู้ท ำกำร Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำยจำก
หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

 

 


