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ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของ“ชมรมSTRONGส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ” 

ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของ “ชมรมSTRONGส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ” 
  จังหวัดราชบุรี 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

หมวดที่  1 
ชื่อกลุ่มและสถานที่ตั้ง 

ชื่อกลุ่ม 
 “ชมรมSTRONGส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ” 
 
สถานที่ตั้ง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 150 หมู่ 5 ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
70160 

 
หมวดที่  2 

หลักการ  วัตถุประสงค์  และนิยามศัพท์ 
หลักการ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  โดย“ชมรมSTRONGส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ”  
ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  กลุ่มพิทักษ์ความโปร่งใส  จึงได้ก าหนดนโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต  การให้หรือรับสินบน  ไว้ในนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. เพ่ือรณรงค์  ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน  และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี  
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓. เพ่ือให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือให้เกิดความรักและความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  โดยมุ่งหวังให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้ 
 
นิยามศัพท ์
 การทุจริต  หมายถึง  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่  หรือการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน  การน าเสนอ  หรือการให้ค ามั่นว่าจะให้  
การขอหรือการเรียกร้อง  ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน  เงิน  สิ่งของ  สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  ที่เป็นการขัดต่อ
ศีลธรรม  จริยธรรมและกฎหมาย 



หน้าท่ี  2 
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ความโปร่งใส  หมายถึง  การกระท าใดๆ  ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อ่ืนสามารถ
มองเห็นได้  คาดเดาได้และเข้าใจได้  ครอบคลุมถึงทุกการกระท าที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้บริหาร  
ต่อการด าเนินงานตามภารกิจ  และงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ  โดยมีระบบงานและขั้นตอนการท างานที่
ชัดเจน  ซึ่งจะดูได้จากกฎระเบียบหรือประกาศของทางราชการ  มีหลักเกณฑ์การประเมินหรือการให้คุณให้
โทษท่ีชัดเจน  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา  ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การตรวจสอบความถูกต้อง  และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต  รวมทั้งน าไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน  และระหว่างประชาชนต่อรัฐ 

ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การปกครอง  การบริหาร  การจัดการการควบคุมดูแล  กิจการต่างๆ  ให้
เป็นไปในครรลองธรรม  นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี   ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้  มีความหมายอย่างกว้าง  กล่าวคือ  หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น  แต่รวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง  ซึ่งวิญญูชน
พึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ  ความโปร่งใสตรวจสอบได้  การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กร
ภายนอก  เป็นต้น 

ประพฤติมิชอบ  หมายถึง  การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ
ค าสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
แผ่นดิน 

ทุจริตต่อหน้าที่  หมายถึง  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าที่นั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
 

หมวดที่  3 
สมาชิกกลุ่ม  หน้าที ่ และการพ้นสภาพ 

สมาชิกกลุ่ม 
 สมาชิกกลุ่ม  ประกอบด้วย  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ที่ปฏิบัติราชการในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด าเนินสะดวก  
ประกอบด้วย 

1. นายประวิทย์  เอมอาจ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธานชมรม 
2. นายชัยพร  จันทร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
3. นางสาวสุธนา  สว่างศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
4. นายวิชิต  คล้ายเชย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
5. นางสาวธันย์ชนก  มณีค า  พนักงานธุรการ     เลขานุการ 

 
หน้าที ่
 1. ก าหนดแนวทาง  กิจกรรม  ขั้นตอนและระยะเวลา  ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด าเนินสะดวก  และหน่วยงานในสังกัด 
 2. ด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 3. จัดท าประกาศ  ค าสั่งและมาตรการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในทุกรูปแบบ  เพ่ือเสนอต่อสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกาศใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมหรือการจัดท ามาตรการต่างๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานต่อไป 

5. จัดท าเอกสารและแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์  เพ่ือร่วมตอบข้อค าถามในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA)  
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
 
การพ้นสภาพของสมาชิก 
 1. เสียชีวิต 
 2. เกษียณอายุราชการ 
 3. ลาออก  ปลอดออก  หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
 4. ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการไปยังหน่วยงานอื่น 
 

หมวดที่  4 
แนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 

 1. ด าเนินการรณรงค์  ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ประพฤติตนและปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรม  ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน  และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดี  
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต  
รวมทั้งจัดการควบคุมภายใน  เพื่อป้องกันการทุจริต  การให้หรือรับสินบน  และการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 3. ด าเนินการเปิดช่องทางการรับฟังความเห็นและช่องทางการร้องเรียนในการด าเนินงานของ
บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
 4. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่มีความสนใจต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มพิทักษ์ความโปร่งใส 
 5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่  หรือบุคคลอ่ืนใดที่ร้องเรียนหรือแจ้งหลักฐานเกี่ยวกับ
การทุจริต  รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 6. มีการประชุม  เพ่ือสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  โดยรายงานให้สาธารณสุขอ าเภอด าเนิน
สะดวกทราบในระยะเวลาที่ก าหนด  (อย่างน้อยไตรมาสละ  1  ครั้ง) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

           
(นายประวิทย์  เอมอาจ) 

ประธานชมรมSTRONGส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 


