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ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง ชมรม STORNG เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน

ด้วยโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลศรีรัตนะ ในนามชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล มีความโปร่งใสตรวจสิบได ้แสดงออกถึงความ 
ชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน อยู่ภายใต้ความมีคุณธรรมในการปฏิบ้ติงานปลอดจาก 
การทุจริตในงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำน็กที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ โดยการกระทำใดๆนัน สามารถตรวจสอบและชีแจงได ้

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA) ของโรงพยาบาล 
ศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕าจ๕ เป็นไปตามวัตถุประสงค ์จึงได้จัดตั้งกลุ่มชมรมดังกล่าวเพื่อดำเนินกิจกรรม 
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ่๓ .ศ ๒๕๖£

(นายฬง์ศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อานวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



แนวทางการขับเคลื่อน ขมรม strong จิตพอเขียงด้านทุจริต โรงพยาบาลศรีริ'ตนะ

„ STR0NG จิตพอเพิยงต้าน11จวติกนนำในการต่อด้านการทุจริต โดยโด้ชต้องมี
ความเขัาใจในหลักบูรณาการ strong และก่ายทอดจิตพอเขียงตำนทุจริตเป็นกลไกเ^ฒน่า^น  ̂

สมาชิกและเครือข่ายต้านทุจริต

๒. สร้างแนวร่วมสมาชิกและเครือข่าย ขมรม strong จิตพอเขียงต้านทุจริตเป็นกลไกเพื่อพัฒนา 
วัตเนธรรมของสมาชิกและเครือข่ายต้านทุอริต

tn^สร้างการรับรู้ในวัตจุประสงค์ของขมรมเครือข่าย strong จิตพอเขียงต้านทุจริต ของสำนักงาน 
ปปช.สำหรับบุคลากรโรพยาบาลศรีรัตนะและเครือข่ายด้ๅนทุอริต

V f 'j0?™ 1STR^G^ตพอเพิยงด้าน1ใจรีต รว่มกันก่^นดธรรนVอเพียงต้านทุจริตที่เหมาะสม
กบภารกิจทเป็นอยู่ โดยใข้หลักบุรเนาการ strong ในการพัฒนาวัฒนธรรมต้านทุจริต

๕. ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตดำเนินการตามวัตถุประถึงค ์แผนงาน ของขมรมและวัดพัา 
รายงานผลการดำเนินงานของขมรมอิต^อเพัย^ลัๅนทุอริระ^ๅ«เ

๖.^เพื่อเนินการขับเคลื่อนแนวคิดจิตพอเขียงด้านทุจริต งานควบคุมภายไน จึงขอ0บุญาต วัดด้งขมรม 
STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยมีค{นะกรรมการขมรม วัง^

๑.นายพงศนาก หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวัตนะ 

๒. นายธนาคม เสนา ทันตแพทย์ชำนาญการ
๓.นางสาวทัพวัน ไขยะเดขะ พยาบาลริขาชีพชำนาญการขีเศษ
๔.นางคิริภา ภู่สอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.นายปรีชา อินรัสพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ
๖.นางปรัชญาน ิคำเหลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗.นายธืระภัทร' แสนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏินัตการ
๘.นางอารีจิตร นฤมิตกริมกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

๙.นางรัตติยา สะโสดา พยาปาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐.นางสาวสมจิตร มาตยารักษ ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๑๑. นางขนิษฐา ศรีหาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒.นางสาวพนาวรรณ บุญหวาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

๑๓.นางฉัตรทริกา ศรีโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔. นายปรีชา บุตรลาด จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
๑๕. นางสาวจรัญญา ระเมิด นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๑๖. นายสมพงษ์ ธรรมประดิษฐ์ นายช่างเทคนิค
๑๗ นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข นักเทคนิคการแพพย์

ประธานชมรม 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมกาว 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 

ก่รวมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการและ เลขาบุการ
๑๘. นางพันเดา สายทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบ^การ กรรมกาวแล^ข่วอเลขาบุกา, 
๑๙. นางสาวจินตนา เทียนทอง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ชํวยเลขาบุการ

ะ ๗^ให้คณะกรรมการชมรม STRONG เป็นผู้รักษาระเบียบซ ัและประชุมสมาชิกช ัอย่างนัออปีละ 31
ควิง และระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการอกเลิก

ประกาศ ณ วันที ่๑๒ ชันวาคม พ.ศ, ๒๔๖๔

(นา^พศนาถ ' หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



ภาพประกอบการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. กิจกรรมสร้างจิตสำนึก ปลูกสงความชื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเร่ืองส่วนตัวกับส่วนรวมภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้าน 
ทุจริต” หรือ Model STRONG
- คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลศรีรัตนะแสดงสัญลักษณ ์STRONG เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให ้
เจ้าหนาที่ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศรีรัตนะ
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๒. กิจกรรม๕ส.

๛ ► - V-

&

*

''เ*•ท:^••#-■^''‘•.ระ!•••ะ:'

ร ่. ■■รุ? r ■ J ร? - ..< •รุ!-



,.4*.*t-;ำ ■ *.> - *^

!H••

9 ■' ’O'-'an

-
■■■.^m

; ■ .. -

»m2S
; a

m

พ่ชิ̂ !?N -V' !*?1

■5C
k,ร่;



๓.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

จึแ!เแร
.'^:ริ-''

ฒ
 V ป ุโ# .

4WM

:'.I .'?พ่ริ*

r

_ 8?-* . _

it*::ร



1;. ,/.J •

feSteasgig^ijpjil'r • ">’^แ!gmgjjjgi 

=arC-

mm

I

.«4



irt'ft'stft

-I

tM 1'Pifc'

r«.-

fi
' •#

•5uWl. floJk -■"1-'' ^5
'ร J ะ''.♦1'

i-i'-fe.*■'ะ! *



i tsfiiI w

• 1, - •'ช ุ'.'พ^'*';



๔.กิจกรรมตักบาตร โรงพยาบาลศรีรัตน:
รี*

4-'
'

v"

1 - รE่L_-

ศ้เฒส

*■ **4,

A



*๗พ}!

«0jj. ft j



X il

*

m

I

VJHR
ไพ่โ': ำ, v8

$f‘7
»\>r' J, i 

รพ',..*,
4.,1,‘**1^

4'» * 1
•น^,.:.


