
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงพยาบาลรัตภูมิ  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
ที ่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒/พิเศษ    วันที่   5  พฤศจิกายน 2563   
เรื่อง   ขออนุญาตจัดตั้งชมรม Strong “รวมพลคนทำดี”  และดำเนินกิจกรรมของชมรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูม ิ

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
จากการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการประเมินตนเองเพ่ือแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ และจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต และ
กระตุ้นให้ทุกคนไม่ทนต่อการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น 

ข้อพิจารณา   
บัดนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดตั้งชมรม Strong “รวมพลคนทำดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ

รณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัตภูมิ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล  ประมวล
จริยธรรม  คุณธรรม  ตลอดจนสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องดังกล่าว และได้มีการประชุมเพ่ือจัดทำกิจกรรมของกลุ่ม 
อันเป็นการกระตุ้น ปลุก/ปลูก จิตสำนึกท่ี ในเรื่องดังกล่าว  ดังนี้ 

1.มีการนำเสนอพระบรมราโชวาท และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง
รัชกาลที่ ๙  ทุกครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   

2.เผยแพร่พระบรมราโชวาท และกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง
รัชกาลที่ ๙  บริเวณจุดลงชื่อการมาปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนักท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

3.นำเสนอสไลด์/วีดิทัศน์ ในเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ/moph code สป. ในช่วงก่อน/ระหว่างพัก
เที่ยง ในการประชุมต่างๆ ของโรงพยาบาล  

4.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากร 
5.จัดบอร์ดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การทำความดีเนื่องในโอกาสต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้    ทุกคนมี

จิตสำนึกที่ดี และสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
1.อนุญาตจัดตั้งชมรมชมรม Strong “รวมพลคนทำดี”   
2.อนุญาตให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมฯ 
3.เผยแพร่บนเว็บไซด์ www.rattaphumhospital.go.th  ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลรัตภูม ิ

                                                             
     (นางสาวสุดี  แซ่โค้ว) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานชมรม “รวมพลคนทำดี” 

ผลการพิจารณา  ( /) อนุมัติ        (   ) ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก................................................ 
 

                                               
     (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 

 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน :   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
วัน/เดือน/ปี  :   5  พฤศจิกายน  2563 

  หวัข้อ         :   จัดตั้งชมรม Strong “รวมพลคนทำดี”  และดำเนินกิจกรรมของชมรม 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
      ขออนุญาตจัดตั้งชมรม Strong “รวมพลคนทำดี”  และดำเนินกิจกรรมของชมรม 
 
 
Linkภายนอก  :   www.rattaphumhospital.go.th 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรบัรอง 

 
นางสาวสุดี  แซ่โค้ว 

 
นายสวุิทย์  คงชูชว่ย 

(นางสาวสุดี  แซ่โค้ว) (นายสวุิทย์  คงชูชว่ย) 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรตัภูมิ 

วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       วันที.่..........เดอืน....................................พ.ศ..............       
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นายอธวิัฒน ์  บวัดำ 
(นายอธวิัฒน ์  บวัดำ) 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ............. 

 
  

 

http://www.rattaphumhospital.go.th/


 
 

ระเบียบ Strong “รวมพลคนทำดี”   
................................................ 

  ชมรม  Strong “รวมพลคนทำดี”  หมายถึง กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือดำเนินการด้านคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลรัตภูมิ  ประกอบไปด้วย บุคลากรต่างๆของ
โรงพยาบาล ที่มีความหลากหลาย 
  ความโปร่งใส  (Transparency) หมายถึง  การกระทำใดๆ ของหน่วยงานที่แสดงออกถึง
ความชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลกากรตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหน้าที่  
  ความโปร่งใสในการบริหารงาน  หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน
และภายนอกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในนโยบายสุขภาพของหน่วยงาน รวมทั้ง
ร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผล ช่วยให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อ – สถานที่ 

๑. ชื่อ ชมรม Strong “รวมพลคนทำดี”   
๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม  โรงพยาบาลรัตภูม ิ  อำเภอรัตภูม ิ  จังหวัดสงขลา 

 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   

๒. เพ่ือส่งเสริมและยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
๓. เพ่ือสร้างค่านิยม โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงตนของเจ้าหน้าที่ 
๔. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  ด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ 

 
 

                                                                           ... / หมวดที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ ๓ 
สมาชิก ประกอบด้วย 

               

1. นางสาวสุดี  แซ่โค้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
2. นางวาสนา  สุระกำแหง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นางสาวมะลิวัลย์  สุวรรณเจรญิ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวนุชรีย์  อนนตรี ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
5. นายวิฑูรย์  สุทธิมาส ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นางสาวกัญญา  ทัพพะ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นางขวัญจิต  เสือกลับ ตำแหน่ง โภชนากรชำนาญงาน 
8. นางสาวศรัณยา  ระหัด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
9. นางสุคนธ์  เขียวฉอ้อน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

10. นางสาวสาริศา  เพชรรัตน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
11. นางวรรดี  มากแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 
12. นางประกอบ  เกตุแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
13. นางจันทนา  แก้ววิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
14. นางรุจิรา  วงษ์พรเพ็ญภาพ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
15. นางอุดมลักษณ์  พุทธังกุโร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
16. นางสาววิภารัตน์  แทนบุญ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
17. นางนิภาพร  ปานแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

         

หมวดที่ ๔ 
การสมัครสมาชิก 

  ให้ขอแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ  
 

หมวดที่ ๕ 
การพ้นสมาชิกภาพ 

๑. พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  ไม่ว่ากรณใีดๆ 
๒. ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากสมาชิกภาพ 

 
... / หมวดที่ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ ๖ 
หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 

๑. แนะนำ ส่งเสริม หรือรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้มีความรู้ในเรื่องเก่ียวกับ          
ธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

๒. การให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสร้างค่านิยม หรือ  เจต
คติท่ีดีในการทำงาน โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ     พลเรือน คุณธรรมประจำชาติ   

 
หมวดที่ ๗ 

การประชุมสมาชิก 
๑. ประชุมสมาชิกประจำปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๒. เสนอรายงานการประชุมต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ่ือรับทราบและอนุญาต  การดำเนิน

กิจกรรมของกลุ่ม 
๓. ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มผ่านสื่อที่เห็นสมควร  และก่อนการ

เผยแพร่กิจกรรมบนสื่อต่างๆ ต้องขออนุมัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อนทุกครั้ง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
(นางสาวสุดี  แซ่โค้ว) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานชมรม Strong “รวมพลคนทำดี”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกิจกรรมกลุ่ม “รวมพลคนทำด”ี 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 
ลำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ์

๑.  มีการนำเสนอ พระบรมราโชวาท และกระแสพระราช
ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ ทุกครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล   
 

-  เพื่อกระตุ้น และ ปลุก/ปลูก 
จิตสำนกึของการเปน็ข้าราชการทีด่ี
ของทีมบรหิาร เพ่ือเปน็แบบอยางทีด่ี
ของบคุลากรต่อไป 

๒.  เผยแพร่ พระบรมราโชวาท และกระแสพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 
๙  บริเวณจุดลงชื่อการมาปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุก
คนมีจิตสำนักที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 

- กระตุ้น และ  ปลูก/ปลุก จิตสำนกึ   
ที่ดี แก่บคุลากรของโรงพยาบาล เพื่อ
นำไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมทีด่ี 
ซึ่งจะทำพาองคก์รใหม้ี  คุณธรรม 
และความโปร่งใส 
 ในการดำเนนิงาน ๓.  นำเสนอสไลด์/วีดิทัศน์ ในเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ/

moph code สป. ในช่วงก่อน/ระหว่างพักเที่ยง ในการ
ประชุมต่างๆของโรงพยาบาล  
 

๔.  ตรวจสอบการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากร 
 

๕.  จัดบอร์ดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี 
เนื่องในโอกาสต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตนำสึกที่ดี 
และสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต   
 

 
 

 
(นางสาวสุดี  แซ่โค้ว) 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ประธานชมรม Strong “รวมพลคนทำดี”   

 
  

 
 
 

 


