
















 รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ครั้งที่1   
วันศุกร์ที่  20  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒565  เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ  ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ 
 

ผูม้าประชุม 
1. นายธนากร  จิรชวาลา    รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1  
2. นายชินวัฒน์ ศรีใส           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัสดุ   (ผู้ตรวจรายงานการประชุม)  
3. นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านตรวจสอบภายใน 
4. นายพัฒนพงษ์ มงคลแก่นทราย หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก 
5. นายยืนยง ไชยยงค์  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
6. นายเจริญ นิลสุ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. นางจันทรากุล จันทมูล  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
8. นางพิมพ์มาดา วัฒนศิลธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
9. นางชไมพร ทิมเรืองเวช   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
10. นางพัชรินทร์ ชินการสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
11. นางสาวอุบลวรรณ วินทะไชย (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
12. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
13. นางสาววิภาวี สัจจวาณิชย์ กรรมการ 
14. นางเกศินี สรภูมิ   กรรมการ 
15. นางสาวกนกพร ยอดยศ  กรรมการ 
16. นางสุพัฒตรา บุญรินทร์  กรรมการ 
17. นางสาวกิตติภรณ์ จรเกตุ  กรรมการ 
18. นางสาวณัฐฐาพร ชนะดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

๑) บริหารจัดการชมรมตามแนวนโยบายของชมรม และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 
๒) สร้างความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจในกิจการที่เก่ียวข้องกับชมรม 
๓) จัดท าแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพ่ือเป็นต้นแบบองค์กร

คุณธรรมและต้นแบบองค์กร STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
๔) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
๕) ส่งเสริมให้บุคลากรและสมาชิกของชมรมประพฤติตนซื่อสัตย์ สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖) ส่งเสริม ยกย่องคนดีให้เป็นต้นแบบในการขยายความดี สนับสนุนการด าเนินการให้เกิด

หน่วยงานต้นแบบที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม 
๗) ด าเนินการเผยแพร่ความรู้วิชาการ ด้านการต่อต้านทุจริต หลักคุณธรรมจริยธรรม และความรู้

ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  



๘) เชิญชวน รณรงค์ให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สมัครสมาชิกและร่วมรณรงค์  
การต่อต้านทุจริต 

๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านการทุจริต 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
ระเบียบวาระท่ีฯ ประเด็นน าเสนอ/แนวทางปฏิบัติ/ข้อสั่งการ 

1.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
มติที่ประชุม-รับทราบ- 

๒.รองผู้อ านวยการฝ่ายพัสดุ  
เพ่ือทราบ :  ความหมายและที่มา
ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
     

1.ข้อหารือเกี่ยวกับ ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 
รายละเอียด : เนื่องจากได้มี โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency  
Assessment ( ITA )  ทุกหน่วยงานจะต้องมีการประเมินตนเองผ่าน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและน าผลการประเมินไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงก็
จะสะท้อนภาพลักษณ์การด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในด้าน
ต่างๆของหน่วยงาน  ในหัวข้อตัวชี้วัดที่8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และ MOIT19 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม 
STRONG จึงท าให้เกิดชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด เกิดขึ้น 

 
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล STRONG 
ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิต
พอเพียง”  
• S(Sufficiency) ความพอเพียง  
• T (Transparency) ความโปร่งใส 
• R(Realise) ความตื่นรู้ 
• O (Onward)มุ่งไปข้างหน้า  
• N (Knowledge) ความรู้  
• G (Generosity) ความเอ้ืออาทร 

มติที่ประชุม-รับทราบ- 
 



3.คณะกรรมการ ร่วมเสนอข้อ
หารือเก่ียวกับ นโยบายชมรม 
กิจกรรม ปี 2565 และ Time 
Line กิจกรรม ปี 2565 

1.ข้อหารือเกี่ยวกับ นโยบายชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
  “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ 
“สาธารณสุข ซื่อสัตย์โปร่งใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิตพอเพียง”  

1. สร้างจิตส านึกของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีจิตพอเพียง  
3. ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาการต่อต้านทุจริต 
4. ประยุกต์หลักพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
5. เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพ่ือ

ต่อต้านการทุจริต 
2.ข้อหารือเก่ียวกับ กิจกรรมปี 2565  

1. เชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เห็นความส าคัญและเข้าร่วม
เป็นสมาชิกชมรม  

2. พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. รณรงค์สื่อสร้างสรรค์/ประชาสัมพันธ์  ผ่านช่องทางต่างๆ ใน

โรงพยาบาล เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม ให้บุคลากรมีจิตส านึกสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เช่น 
ประกวดท าคลิป Video สร้างสรรค์, ประกวดหน่วยงาน 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ด าเนินชีวิต ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. รณรงค์ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ด้วยกิจกรรม 5 ส 
6. ค้นหาบุคคลต้นแบบด้านการมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม/ยกย่อง เชิดชู

เกียรติ ในการประชุมกรรมการบริหารประจ าเดือน และ website 
โรงพยาบาล 

 

 
 



Time Line กิจกรรม ปี 2565 

ล ำดับ กิจกรรม ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 หมำยเหตุ 

1 เชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เห็นความส าคัญและเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม    15-17.6.65 
นิติการ 

2 พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ปฐมนิเทศ 

3 รณรงค์สื่อสร้างสรรค์/ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม 
ให้บุคลากรมีจิตส านึกสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เช่น 
ประกวดท าคลิป Video สร้างสรรค,์ ประกวดหน่วยงาน 

   

4 ส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ด าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

5 รณรงค์ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ด้วยกิจกรรม 5 ส 
 

  

6 ค้นหาบุคคลต้นแบบด้านการมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม/ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในการประชุม
กรรมการบริหารประจ าเดือน และ website โรงพยาบาล 

 

  





ประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ 
 

  
 

 
 

 




