
แนวทางการด าเนินงาน 
ชมรม  STRONG  โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา “จิตอาสา โปร่งใส ใฝ่พอเพียง” 

 
  การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งขาติต้ านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” โรงพยาบาลยี่งอ                
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน
ระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของทุกองค์กร 
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมของโรงพยาบาลยี่ งอ                  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model 
STRONG 
  S Sufficiency  ความพอเพียง  
   บุคคลสามารถแยกแยกผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรมอย่างเป็นอัตโนมัติ 
  T Transparency  ความโปร่งใส 
   การสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
  R Realize   ความตื่นรู้ 
   การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง 
  O Onward  มุ่งไปข้างหน้า 
   การให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่
ทุจริต พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
  N Knowledge  ความรู้ 
   การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางของทุจริตมาก
ขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิตอล และไม่สามารถตรวจสอบได้ ความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอใน
ทุกเรื่อง 
  G Generosity  ความเอ้ืออาทร 
   ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุของการเกิดการทุจริตมาจาก
ระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรในนิยามนั้นมิใช่ต้องการหวังผลตอบแทน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลุกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG แก่บุคลากรในสังกัด 
2. เพ่ือปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความอาย

และไม่ทนต่อการทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด 
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรในสังกัด 
4. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด 
5. ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ หรือชมรมอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง

การด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ โดยไม่ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเมือง 
หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน 

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักธรรมาภิบาล คือ 

- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักการมีส่วนร่วม 
- หลักความรับผิดชอบ 
- หลักความคุ้มค่า 

3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 
ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์

ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ล าเอียง 
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย

ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลัก

คุณธรรม และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่าง 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และ
สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
6. พัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลคุณธรรม 
7. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model 

STRONG ซึ่งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 

กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาให้โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็น

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในการก าหนดแนวทาง 
3. จัดประชุม/สัมมนา เพื่อจัดท าระเบียบและแนวทางการาขับเคลื่อนชมรมให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
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4. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
หรือ Model STRONG ซึ่งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัญคือ การมีเหตุผล 
ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน และน าค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุขมาประกอบ 
 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรในสังกัดมีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความเอ้ืออาทร
บนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง 

2. เกิดการป้องปรามการทุจริตในองค์กร ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากข้ึน 
3. บุคลากรในสังกัดร่วมเครือข่ายจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทน

ต่อการทุจริต 
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  คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม 
1. นายอดุลย์ เร็งมา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
2. นางจุไรรัตน์ สกุลจีน  ประธานองค์กรแพทย์ 
3. นางพจนา เม่งอ าพัน รักษาการหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

 
คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๑. นายยูโซะ ดือเลาะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.ดารียะห์ ตะเย๊าะ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
3.  นางกานดา แจ่มกมล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เหรัญญิก 
4.  นางกรรณิกา อินทองค า เจ้าพนักงานธุรการ   ประชาสัมพันธ์ 
5.  นางแวซารีนา รายอคาลี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประชาสัมพันธ์ 
6.  นางธัญชนก ชัยสิงห์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
7.  นางฮาซามินทร์  สากิกา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8.  นางพาตีเมาะ นิแว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9.  นางสาวนีซัน อูมูดี  นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ 
10.นางอายูซะห์ มะเกะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
11.นางกามีละห์ ดือเลาะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
12.นางนินูรีดา ตาเหร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
13.นายอับดุลการีม  สาแม  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน  กรรมการ 
14.น.ส.อัสวานี  มะสุยี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือสมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

 ประธาน ชมรม  นายยูโซ๊ะ  ดือเลาะ 
เลขานุการชมรม  น.ส.อัสวานี มะสุยี 

 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 
1. นายยูโซ๊ะ  ดือเลาะ นักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายเวชฯ  
2 น.ส.อัสวานี  มะสุยี จพ.การเงินและบัญชี บริหาร  
3. นางซารีนา  รายอคาลี พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายเวชฯ  
4. นางพาตีเมาะ  นิแว พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายเวชฯ  
5. นางสาวฮาซามินทร์ สาและ พยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายเวชฯ  
6. น.ส.พัชณี  รีรา พยาบาลวิชาชีพ IPD  
7. น.ส.ฟารียาล   นิฮะ พยาบาลวิชาชีพ OPD  
8. น.ส.กานดา    แจ่มกมล จพ.การเงิน บริหาร  
9. นางกรรณิกา   อินทองค า จพ.ธุรการ บริหาร  
10. น.ส.นีซัน อูมูด ี จพ.ธุรการ บริหาร  
11. น.ส.อรสา หน่อโท๊ะ นวก.พัสดุ บริหาร  
12. นายกิตติพันธ์ มะลิลา นวก.พัสดุ บริหาร  
13. น.ส.อายูซะห์ มะเกะ จพ.การเงินและบัญชี บริหาร  
14. นายอับดุลการีม    สาแม จพ.เภสัชกรรม ห้องยา  
15. น.ส.นิฟารีซา    ตะมะงา จพ.ทันตสาธารณสุข ทันตกรรม  
16. นายอูสมัน สาและ พนักงานขับรถยนต์ บริหาร  
17. นางกามีละห์ ดือเลาะ พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด  
18. นางนินูรีดา    ตาเหร์ พยาบาลวิชาชีพ OPD  
19. นางสาวฮาซีมี  วาเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ สุขภาพจิต  
20. นางซอด๊ะ แวสุหลง พยาบาลวิชาชีพ IPD  
21. นายศรีสุข    ขวัญคง ทันตแพทย์ ทันตกรรม  
22. นายมาหามะนัสรูดิน แวสุหลง จพ.ธุรการ บริหาร  
23. นางธัญชนก  ชัยสิงห์ จพ.การเงินและบัญชี บริหาร  
24. นายณัฐพงศ์ อินทองค า นวก.สาธารณสุข IM  
25. นายอับดุลวาเฮบ สะนิ นวก.คอมพิวเตอร์ IM  
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แผนการด าเนินงานชมรม STRONG โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
ประชุมคณะกรรมการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน/จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
ตุลาคม 2563 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม 
เชิญชวนและรวบรวมสมาชิกเข้า
ร่วมกลุ่มเพ่ือรณรงค์จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าจุด 
และประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน 

ตุลาคม 2563 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชนของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

ธันวาคม 2563 

จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักความเข้าใจเรื่องจิต
พอเ พียง  ต้ านทุ จ ริ ต  ส่ ง เ สริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับจิตพอเพียงต้านทุจริต มีนาคม – 
กรกฎาคม 2564 

 จัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 2564 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม จิตอาสา ร่วมกับกิจกรรม
ทางศาสนา และโอกาสส าคัญ 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 2564 

ติดตามผลการด าเนินงานของชมรม 
ส รุ ป / จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

น าเสนอข้อมูลที่สรุปจากการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร
รับทราบ พร้อมแนวทางแก้ไข 

กรกฎาคม – 
กันยายน 2564 

 
 


