
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
ความเปน็มา 
 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) EB 19  ข้อค าถาม “หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อ
การบริหารงานที่โปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงานหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ ” ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จึงได้รวมกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด และแต่งตั้งเป็นกลุ่มบุคลากรรณรงค์
เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในหลวงและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน องค์กรสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562  ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 
สมาชิก 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง พกส. ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จ านวน 25 คน 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 
สมาชิก 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง พกส. ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส 

1. ให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรเพื่อสร้างความรู้และตระหนักในเรื่องการโปร่งใสในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

2. มีแผนการด าเนินงานด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอันเนื่องมาจากการ
รวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีการด าเนินงานกิจกรรมตา่งๆตามแผนอันเนื่องมาจากกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน 
4. สร้างเครือข่าย เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในองค์กร ไม่

กระท าความผิด 
5. มีการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆด้านการปฏิบัติงานที่โปร่งใส อย่างทั่วถึงและ

หลากหลายช่องทาง 
 
แผนกิจกรรม ปี 2563 

1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานที่โปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. สร้างเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือร่วมเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐและการบริหารที่โปร่งใส  



แนวทางการด าเนินงาน 
1.1 กิจรรมการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความชื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด "จิต
พอเพียงต้านทุจริต" หรือ Model STRONG 

S (Sufficiency) ความพอเพียง 
T (Transparency) ความโปร่งใส 
R (Realise) ความตื่นรู ้
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า 
N (Knowledge) ความรู ้
G (Generosity) ความเอื้ออาทร 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัญคือ การมีเหตุผล ความสมดุล 

การมีภูมิคุ้มกนั เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการท าโมเดล ความหมายของ STRONG ในแต่
ละความหมาย 

S-Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้นทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์สว่นตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 

T- Transparency ความโปร่งใส คือการสรา้งวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
R-Realise ตื่นรู้ คือ การต่ืนรูแ้ละพร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ในปัญหาการทจุริต เฝ้าระวัง  
O-Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

คือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น 
N- Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น กาจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทลั และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้ 
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 

G -Generosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหต ุ
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ ์การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอื้ออาทรในนิยามนั้น 
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 

ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ 
- มือก าแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสตงถึงความเข้แข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความอยุติธรรม 
มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
- มือขวาที่ก าแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: suffcienc) ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่นรวม
มาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: tansparency) พร้อมให้ตรวจสอบได ้
- ก ามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R: reaise) ต่อปัญหาการทุจรติ มุ่งมั่นไปสู่อนาคต
ข้างหน้า (O: onward )ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอยา่งยัง่ยืนของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้  
(N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความอื้ออาทร (G generost) ต่อกัน สังคมมีความหวัง 
(Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) 
และมีพันธะสญัญาร่วมกันคอื "สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู ้สู้ทุจรติจิตพอเพียง" 
และให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนชมรม STRONG ร่วมกันอย่างบูรณาการ 
1.2 No Gift Policy 
1.3 ชมรมจรยิธรรม กลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตันแบบ คุณธรรม 4 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 



และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรม กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1 (พศ. 2560-2564) ที่ได้พัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร สะท้อนคุณรมเชิงประจักษ์ และ ถ่ายทอดองค์วามรู้ ลอดจนเป็น
แหล่งแลกเปลีย่นเรียนรู้ให้กบัองค์กรต่าง ๆ 
1.4 มุ่งเน้นการน าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสารารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การประชุม การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ 
แก่บุคลากรในหน่วยงาน 15 มุ่งเน้นการน าคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ (Relative Mora) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ระดับของส่วนรวม โดยการกระท าเพ่ือตนเองหรือส่วนรวมในระดับที่เลก็กว่า ต้องไม่ท าให้ส่วนรวมในระดับที่
ใหญ่กว่าเสียหาย แบ่งส่วนรวมออกเป็น 5 ระดับ เรียกโดยย่อว่า SRUTE Model ได้แก่ ตนเอง (Selก ญาติ
หรือพวกพ้อง (Relative) หน่วยงานหรือองค์กร (Unit) อาณาเขตหรือประเทศ (Teritor) และมนุษยชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม (Earth) และแบ่งการกระท าออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดี ปกตแิละชั่ว โดยพิจารณาจากเจตนาของ
การกระท าประกอบกับผลที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมในแต่ละระดับ โดยมีหลักการส าคัญ คือ "เกรงใจ น้ าใจ 
ใคร่ครวญส่วนรวม" 
1.6 ขับเคลื่อนคา่นิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข "MOPH" MOPH Code of Conduct 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
1.7 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรีย่ไร และตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
1.8 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนโด และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใหห้รือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2544 
1.9 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดแ้ก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตมที่กฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ และหรอื
มาตรการอื่น ๆ ตามที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 20 
1.10 นโยบายการลงพื้นที่ และการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2) มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
3) การรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการด าเนินกิจกรรม วนั เวลา สถานที่ 

ที่จัดกิจกรรมทีช่ัดเจน 
๔) ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้น าโครงการ/กิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม

หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภาพถ่ายกิจกรรม และรายงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในชอ่งทางอ่ืน และมีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
เครือข่ายการเฝ้าระวังการทจุริตและการบริหารงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบา้นหลวง  

ถนน น่าน พะเยา หมู่ที่ 2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โทร.054-761043 
 
 
 
 



 
ค าสั่ง ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบา้นหลวง 

ที่   05  /๒๕63 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน และกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
1.1 นายประสิทธิ ์    คนสูง  ประธาน 
1.2 นายจิระศักดิ ์      ไชยเชิด รองประธาน 
1.3 นางจิรานุช          ชนกนาถวดี คณะท างาน 
1.4 นางสาวทิพยรัตน์    กันทะ       คณะท างาน 
1.5 นายสมพิศ      วิชัยต๊ะ คณะท างาน 
1.6 นางสาวพิชญา    อายุยืน คณะท างานและเลขานุการ 
1.7 นางจรรยา      เชื้อหมอ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นางสาวอักษราภัค   ค าเขียว คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. หน้าที่และอ านาจ 
 2.1 ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมใน

หน่วยงาน กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)  

 2.2 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของชมรมจรยิธรรม STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต และด าเนินการขบัเคลื่อนแผน ฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

 
 
 
 



 2.3 ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ
ด าเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

 2.4 ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

      
     
 

                                            
 (นายเกษตร ปะท)ิ 

          สาธารณสุขอ าเภอบา้นหลวง 
 


