






๑ ตุลาคม ๒๕๖๓



ชมรม STRONG  “รพ.หนองวัวซอ  ใจโปร่งใส” 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔  ชมรม STRONG “ รพ.หนองวัวซอ  ใจโปร่งใส”  ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน  เพ่ือส่งเสริม  ปรับปรุงและพัฒนา  ให้โรงพยาบาลหนองวัวซอ  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  ปลอดการทุจริต  โดยสมาชิกลุ่ม ฯ  มีการร่วมกันรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้
ความรู้  และร่วมสร้างธรรมเนียม  การปฏิบัติที่ดี  โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ มีการ
รวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน มีกลไกหลักในการเฝ้าระวัง  และแจ้งเบาะแสของหน่วยงาน เกิดการ
ตระหนักและร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในองค์กร 

แนวทางด าเนินกิจกรรมในปี 256๔ 

1. ด้านความพร้อมรับผิด 
1.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องให้ความส าคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจ  หน้าที่  

ความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องส่วนตัว 
1.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
1.3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจาก

ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

2.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยซื่อสัตย์สุจริต  ไม่รับ
ผลประโยชน์ที่มิควรรับทั้งหลายทั้งปวง 

2.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องไม่ทุจริตทั้งในรูปแบบของตัวเงินสิ่งของและเวลา
ราชการ 

2.3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการ  หรือสัมปทาน
ใด ๆ ของหน่วยงาน 

3. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
3.1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี  มีคุณธรรม  

และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
3.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่

จะด าเนินการร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการ
ตรวจสอบการทุจริต นั้น 

3.3 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องไม่น าวัสดุ  อุปกรณ์  และของใช้ในราชการไปใช้
ส่วนตัว 

3.4 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการทุจริต  
ทุกรูปแบบ 



3.5 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ 
ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

3.6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

4. ด้านคุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน 
4.1 สร้างปัจจัยความผูกพันให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ  มีความรักองค์กร และพร้อมให้

ความร่วมมือกับองค์การในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ  ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  เป็น

มาตรฐาน  และยึดหลักความถูกต้องเสมอ 
4.3 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม  เท่าเทียม  ไม่

เลือกปฏิบัติ   

     



ปฏิทินการด าเนินงานชมรม STRONG “โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ใจโปร่งใส” 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
ร่างแนวทางการด าเนินงาน ก าหนนดแนวทางการด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประชุมคณะท างานชมรม -ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน/

การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
- ระดมความคิดเหน็นเพื่อก าหนนด
แนวทางการด าเนินงาน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ปรับปรุงและพัฒนาโรงพยาบาล
หนนองวัวซอ เป็นหนน่วยปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอด
จากการทุจริต 

ด าเนินกจิกรรม/เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนา
โรงพยาบาลหนนองวัวซอเป็นหนน่วย
ที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใน เป็น
ธรรม ปลอดจากการทุจริต 
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและ
การกระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่าง ๆ 

ธันวาคม  ๒๕๖๓ – กันยายน 
2564 

ติดตามผลการด าเนินของชมรม ประเมินบุคลากรในโรงพยาบาล
หนนองวัวซอ ใหน้มีความตระหนนักรู้
และเข้าใจปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
ด้วยความโปร่งใส 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ติดตามผลการด าเนินงานรอบที่ 1 
สิงหนาคม  2564   
ติดตามผลการด าเนินงานรอบที่ 2 

สรุป/จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการประเมิน และ
พัฒนา/ปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป 

กันยายน ๒๕๖๔ 

 











 

ยกย่อง  ชมเชย  การปฏิบัติงาน  ตอ่ต้าน  คอรัปช่ัน 



 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๒๓ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม  “ชมรม STRONG … 
-------- 
        - แนวทางการด าเนินกิจกรรมของชมรม STRONG “ รพ.หนองวัวซอ  ใจโปร่งใส” 
        - กิจกรรมการด าเนินงานของชมรม STRONG “ รพ.หนองวัวซอ  ใจโปร่งใส” 

        
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
                              ปฏญิา  ปุระเทพ                                              ปกรณ ์ จารักษ ์
                         (นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ)                                      (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                      วันที่  ๑  ธนัวาคม ๒๕๖๓                                       วันที่ ๑  ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         ศุภชัย  รินทร์น้อย 
                                                     (นายศุภชัย  รนิทร์น้อย)                                  
                                                ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                   วันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
 


