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STRONG SWANG-AROM HOSPITAL

การดาเนิ น งานการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการและ
ปรั บปรุ งพั ฒ นาหน่ วยงาน ให้ มี ความโปร่ งใส เป็ นธรรม ปลอดจากการทุ จริต โรงพยาบาลสว่ างอารมณ์ จึ งให้
ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource
for Health) ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ที่ สุ ด ของทุ ก องค์ ก ร เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ขององค์ ก ร
ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ”นั้น บุคลากรใน
ระบบสุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขาของตนเองได้และพร้อม
ช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ
M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทางาน
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสว่างอารมณ์เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต
2. หน่วยงานโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ มีมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ
หลักคุณธรรมในการดาเนินงาน
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักธรรมาภิบาล คือ
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่งใส
- หลักการมีส่วนร่วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุ้มค่า
3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด

3
แนวทางการดาเนินงาน
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์
ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลาเอียง
2. สนั บ สนุ น ความโปร่ ง ใสและความพร้ อ มรั บ ผิ ด เปิ ด โอกาสให้ ต รวจสอบ หรื อ การเปิ ด เผย
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม
และความเป็ น มื อ อาชี พ ของเจ้ าหน้ าที่ ในการหลี ก เลี่ ย งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นโดยเฉพาะผู้ บ ริห ารต้ อ งเป็ น
แบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
5. ดาเนินงานร่วมกับ คณะกรรมการดาเนินการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award : PMQA) ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอสว่ า งอารมณ์ เพื่ อ พั ฒ นา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒ นา ให้หน่วยงานในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่าง
อารมณ์ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ ว ยความโปร่งใส เป็ น ธรรม ปลอดจากการทุ จ ริต บุ ค ลกรมี คุณ ธรรม
จริยธรรม
2. มีการประชุมกลุ่ มทุ กไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็ นจากสมาชิก ในการกาหนดแนวทางกลุ่ ม
เพิ่มเติม
3. ดาเนินการเฝ้าระวัง รูปแบบพฤติกรรมและการกระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
- การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self –dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ
พวกพ้องจากตาแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
- การท างานพิ เศษ (Outside Employment of Moonlighting) คื อ การเป็ น ที่ ป รึก ษาและ
การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตาแหน่งสถานภาพการทางานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้า งของ
ภาคเอกชนหรื อ เป็ น เจ้ าของเองนอกจากนี้ ยังรวมถึ งการใช้ เวลาและเครื่อ งมื อ ของรัฐ ในการท างานพิ เศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ ๆได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย
- การรับ รู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็ น ในข้อมูลลั บ
ของทางราชการ หรือนาข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ
หรือนาข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
- การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทาให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
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กลุ่ม STRONG SWANGAROM HOSPITAL
๑. นายปริญญา
พวงศรีทอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ที่ปรึกษา
๒. นางประไพ
พวงชื่น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๓. นายชัชวาล
ศรสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสุมาลย์
โชติช่วง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
๕. นางสาวบุญช่วย พิลึกดีเดช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
๖. นางทิพาพร
น้อยสวรรค์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
๗. นางสาวพรทิพย์ เล่าปิ่นกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
๘. นางสาวอนินธิชา เสถียร
เภสัชกรปฏิบัติการ
กรรมการ
๙. นางสาวกนกวรรณ เจริญกวินโรจน์ ทันตแพทย์ชานาญการ
กรรมการ
๑๐.นายภูมิพิพัฒน์ แห้วเพ็ชร
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
กรรมการ
๑๑.นางสาวสุมาลี บุญธนาพิศาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
กรรมการ
๑๒.นางสาวปิยาภรณ์ มายา
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
กรรมการ
๑๓.นางณิชารีย์
คงเวียง
แพทย์แผนไทยชานาญการ
กรรมการ
๑๔.นางกัญญารัช ยาวิลาศ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
๑๕.นายวิทยา
สุขารมณ์
พนักงานขับรถ ส.๒
กรรมการ
๑๖.นางสาวเมตตา หวังสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
๑๗.นางประภา
แรงการนา
พนักงานพัสดุ
กรรมการ
๑๘.นางสมนึก
แซ่ตัน
พนักงานเปล
กรรมการ
๑๙.นายธนกร
สิริเขตรกรณ์
พนักงานบริการ
กรรมการ
๒๐.นางสาววรญา ศรีฉ่า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
๒๑.นางสาวศิริวรรณ กล่าพักตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
๒๒.นางจิราพร
วีระยุทธวัฒนะ เภสัชกรปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
การดาเนินงาน
1. ร่ ว มกั บ คณะกรรมการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) โรงพยาบาลสว่ า งอารมณ์ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ประจาปี 256๓ และ ได้ประกาศมาตรฐานคุณธรรม 3 ประการ สาหรับบุคลากรให้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
หน่วยงาน ดังนี้
1) วาจางาม
- ทักทายผู้ร่วมงานโดยการสวัสดี (ยกมือไหว้)
- พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2) วินัยดี
- การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
- การตรงต่อเวลา
- การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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3) บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- การให้บริการดุจญาติมิตร
2. ผู้บ ริห ารของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ได้มอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA)
3. กลุ่มได้เข้าร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม
สั ม มนาประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการ ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
4. ผู้บริหารของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และใช้หลักวิธีการ
จัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลตนเองที่ดี (Organization Governance : OG), การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และจรรยาบรรณข้าราชการในการบริหารงานเพื่อให้บุคลากรทางานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและหลัก
จริยธรรม
************************************

6
ผังกากับการดาเนินงานกลุ่ม STRONG SWANGAROM HOSPITAL
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ประชุมคณะทางานกลุ่ม
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน/การ ตุลาคม ๒๕๖3
จัดทาปฏิทินการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม/
เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/
รวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพื่อรณรงค์
ด้านความโปร่งใส

ประชาสัมพันธ์ทาง Application Line/
แนะนาโดยคณะบริหารกลุ่ม

ตุลาคม 2563 –
มกราคม๒๕๖4

ประชุมกาหนดวัตถุประสงค์ และ
แนวทางการดาเนินงาน

คณะทางานประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน

มกราคม ๒๕๖4

จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้าง จัดกิจกรรมเพื่อประกาศเจตจานงในการต่อต้าน มกราคม - เมษายน
ความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่อง การทุจริต แสดงจุดยืนที่จะปฏิบัติงานด้วยความ ๒๕๖4
ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม โปร่ งใส ร่ ว มกั บ คณะผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ ใน
สังกัดโรงพยาบาลสว่างอารมณ์
(จัดกิจกรรมให้ ความรู้โดยตรง และเข้าร่วมใน
เวทีการประชุมต่าง ๆ)
ติดตามผลการดาเนินงานของกลุ่ม ประเมินบุคลากรในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ มี เมษายน ๒๕๖4
ความตระหนักรู้และเข้าใจ ปฏิบัติตน
ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส
สรุป/จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน

จัดทารายงานผลการดาเนินงานเพื่อรองรับการ พฤษภาคม ๒๕๖4
ประเมิน และเพื่อพัฒนา /ปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินงานในอนาคตต่อไป

ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ปรับปรุงและพัฒนา ให้หน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานโรงพยาบาล
สว่างอารมณ์เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ปลอดจากการทุจริต

ดาเนินกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริม เมษายน – กันยายน
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด 2564
โรงพยาบาลสว่ า งอารมณ์ เป็ น หน่ ว ยงานที่
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอด
จากการทุ จ ริ ต บุ ค ลกรมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระทา
ที่ เ ข้ า ข่ า ยผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเป็ น ไปใน
ลักษณะต่าง ๆ

