
ระเบียบกลุ่ม รวมพลัง Stop corruption  โรงพยาบาลกงไกรลาศ เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 

กลุ่มรวมพลัง Stop corruption  โรงพยาบาลกงไกรลาศ  เพ่ือความโปร่งใสในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
หมายถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธาณสุขและลูกจ้างชั่วคราว 
 จากนโยบายรัฐบาล ได้ก าหนดไว้ในข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบธรรมาภิบาล 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ โดยให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นกลยุทธ์
ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นการป้องกันความเสี่ ยงที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment ; ITA)  เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน 
 ความโปร่งใส Transparency หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมา
มีการเปิดเผยข้อมูลต้อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคคลกรตั้งบนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านัก
ที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใด ๆ นั้นสามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เพ่ือความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน 
หมายถึงการสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการ
ติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้ เน้นถึงความส าคัญ
ของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความ
รับผิดชอบและมีการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ 
และแนวทางในการท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่
มีความฝักใฝ่ที่จ าด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา ที่ไป สามารถตรวจสอบได้
ทุกเรื่องและทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงาน การรับราชการตลอดเวลา การท างานใดๆ ในระบบ
ราชการถ้ากระท าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที่ 1 
ความท่ัวไป 

 
ข้อ 1. กลุ่มตามระเบียบนี้มีชื่อว่า “ รวมพลัง Stop corruption”  โรงพยาบาลกงไกรลาศ เพ่ือด าเนินการด้านความ      

โปร่งใส่ในการท างาน 
ข้อ 2. ความหมายของกลุ่ม   รวมพลัง หยุดคอรัปชั่น  
ข้อ 3. สถานที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 148 หมู่ 4 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่ม “รวมพลัง Stop corruption” โรงพยาบาลกงไกรลาศ เพ่ือด าเนินการด้านความ 

โปร่งใสในการท างาน 
4.1 เพ่ือสร้างความร่วมมือที่ดีของเจ้าหน้าที่ในการเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
4.2. เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส 
4.3. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการโดยยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่
ถูกต้อง 
 

หมวดที ่3 
คณะกรรมการ 

ข้อ 5. สมาชิกกลุ่ม 
 5.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดโรงพยาบาลกงไกรลาศ 
 5.2 บุคคลภายนอก 
 5.3 ข้าราชการที่เกษียณ 
 

หมวดที่ 4 
สมาชิกภาพ 

 
ข้อ 6. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ 

6.1 ตาย 
 6.2 ลาออก 
 6.3 ย้าย/โอน 
 
 



 
 

หมวดที่ 5 
สิทธิและหน้าที่ 

 
ข้อ 7. สิทธิหน้าที่ของสมาชิก 

  ให้สมาชิกประพฤติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าที่ เปิดเผยเปิด 
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มี
การสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต ว่าเป็น
มาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันทุจริตคอรัปชั่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและ
หน่วยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราดชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานในการรับราชการตลอดเวลา 

 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการ 

 
ข้อ 8. คณะกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ “รวมพลัง Stop corruption” โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

เพ่ือด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน มีหน้าที่บริหาร ด าเนินการจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 

1. นายกฤษณะ  แก้วมูล   ประธานกรรมการ 
2. นางวนิดา   ไกรกิจราษฎร์  รองประธานกรรมการ 
3. นายอนันต์  มิตค า   กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวอรชลิดา พรหมปั้น  กรรมการ 
5. นางสาวสุธาสิน ี ทรัพย์สังข์  กรรมการ 
6. นางสาวสุทธิภรณ์ พลเยี่ยม   กรรมการ 
7. นางสาวภัทรธร นิ่มปากน้ า  กรรมการ 
8. นางสาวกาญจนา   ค าแสง   กรรมการ 
9. นายกิตติ  ขาวนวล   กรรมการ 
10. นางสาววิภารัตน์ มันเทศ   กรรมการ 
11. นาย สิริชัย  ไกรกิจราษฏร์  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวปาริชาติ   เพ็ชรร้อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



ข้อ 9. ประธานกลุ่ม ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มฯและท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ 10. รองประธานกลุ่ม ฯ มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบบริหารงานของกลุ่มฯ ให้เป้นไปตามระเบียบของกลุ่ม ฯ  
ข้อ 11. เลขานุการ มีหน้าที่ ด าเนินการให้เป็นไปตาม มติของคณะกรรมการ และท าหน้าที่เป้นเลขขานุการในการ

จดบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ข้อ 12. ประธานกลุ่มและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี แต่ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย

ติดต่อกัน และเจ้าพ้นจากต าแหน่ง ด้วยเหตุ 
           11.1 ออกตามวาระ 
           11.2 ตาย 
          11.3 ลาออก 
 

หมวดที่ 7 
การประชุมสมาชิก 

 
ข้อ 13. จัดประชุมสมาชิกประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

หมวดที่ 8 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 14. ให้คณะกรรมการกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาลบาลกงไกรลาศ “รวมพลัง Stop corruption” เป็นผู้รักษา 

ระเบียบนี้ 
ข้อ 15. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
       ลงชื่อ 
        (นายกฤษณะ  แก้วมูล) 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 


