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ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลัก
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์๖ ด้าน ได
แก สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ
ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศ
ไทยมีค่าดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตอบสนองต่อการแกไขปญัหาการทุจริตไดอย่างทนัท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ไดอย่างสงางามทา่มกลางกระแสโลกในปัจจุบัน 
  ชมรมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัญ คือ การมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุก
เส้น ความหมายของSTRONG ในแต่ละความหมาย 
  S – Suffficiencyหลักความพอเพียงในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 
  T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
  R – Realisตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะ
สอดคล้องกับ 
  O – Onward มุ่งไปข้างหน้า คือการให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือการ
ต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเรา บริหารจัดการให้ดีขึ้น 
  N- Knowledge ความรู้ คือการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 
  G – Generosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุ
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรในนิยามนั้น
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 
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  ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ 
  มือก าแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต 
ความอยุติธรรม มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มือขวาก าแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S : Suffficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว โปร่งใส (T : Transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  ก ามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R :Realis) ต่อปัญหาการทุจริตมุ่งมั่น
ไปสู่อนาคตข้างหน้า (O : Onward) ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหา พัฒนา
ความรู้ (N: Knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอ้ืออาทร (G : Generosity) ต่อกันบนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรมและกฎหมาย 
 
วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 
  เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง
ต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ Model STRONGโดยก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ และ
ประชาชนในระดับอ าเภอบ่อเกลือ 

๒. เพ่ือปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตส านึกความ
ละอายในการท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต  

๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
5. เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของชมรมฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้สมาชิกที่

ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
แนวทางการด าเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

1. สร้างแนวร่วมเครื่องข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของส านักงาน 
ป.ป.ช. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

2. สร้างการรับรู้ ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้กับ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน 

3. จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือจัดท าระเบียบและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านหลวง 

4. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

5. เผยแพร่การด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ โดยเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานของหน่วยงาน และเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต 
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กิจกรรม 
1. จัดตั้งชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

1.1 ประชุมชี้แจงเพ่ือทราบ 
- ประกาศเจตนารมณ์ หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะ

ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน 
- การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์ พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน 
- วางแผนแนวทางการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม

เป้าหมาย 
- จัดประชุมระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตาม

แผนฯ ที่ก าหนดไว้ 
1.2 กิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าเดือน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
1.3 กิจกรรมจิตอาสาประจ าเดือน จัดกิจกรรมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 
1.4 กิจกรรมการถ่ายถอดองค์ความรู้จากการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ขยายผลไปยัง

บุคคลภายนอก 
1.5 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆเพ่ือเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตหัวข้อ "การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน" 

3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้วิสัยทัศน์ " กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต " 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เจ้าหน้าที่ ชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการ
ทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง 

2. เกิดการป้องปรามการทุจริตในหน่วยงาน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากข้ึน 
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม และการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
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คณะกรรมการด าเนินการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

1. นายธนเสฏฐ์  สายยาโน สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  ประธานกรรมการ 
2. นางจรรยา  เชื้อหมอ          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธานกรรมการ 
3. นายจิระศักดิ์  ไชยเชิด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธานกรรมการ 
4. นายสมพิศ   วิชัยต๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
5. นายประสิทธิ์  คนสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
6. นางจิรานุช  ชนกนาถวดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
7. นางปาริชาต  วิชัยต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางดาวรุ่ง  งามสม           เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
9. นางศรินทร์ทิพย์ ทิพย์ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
10. นางธันวา  ฑีฆาวงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  กรรมการ 
11. นางสาวริณนาร์ บุญทน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  กรรมการ 
12. นางสาวแววดาว  มงคล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  กรรมการ 
13. นางจิรพา  จันทร์ส าเร็จ นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
14. นางสาวทิพยรัตน์  กันทะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           กรรมการ 
15. นางนารีรัตน์  สมควร  ผู้ช่วยเหลือคนไข้    กรรมการ 
16. นางแสงนาย  ดอนดง  ผู้ช่วยงานทันต    กรรมการ 
17. นายวริทธิ์ธร  อุนันตา  พนักงานช่วยการพยาบาล   กรรมการ 
18. นางสุพรรณ์  สุขยิ่ง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้    กรรมการ 
19. นางอังคนา  สมควร  ผู้ช่วยเหลือคนไข้    กรรมการ 
20. นางสมพร  สุขขา  พนักงานช่วยการพยาบาล   กรรมการ 
21. นางยุพิน  อายุยืน  ผู้ช่วยเหลือคนไข้    กรรมกา ร 
22. นางสาวพักต์รทิวา คนสูง นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
23. นายพีรพงศ์  ภูสด  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
24. นางวันเพ็ญ  วิสุทธิจินดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  กรรมการ 
25. นางสาวพิชญา  อายุยืน      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาวอักษราภัค ค าเขียว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันที่   5   เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                                                                 
             ( นายธนเสฏฐ์  สายยาโน ) 

     สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 


