
 

ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตยส์ุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเออตาลสุม จงัหวัดอุบลราชธานี 
----------------------------------------- 

 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคต

ประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก       
ทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีการตื่นตัวต่อการทุจริตมากข้ึน มีการให้ความ
สนใจต่อข่าวสาร และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพ่ือให้ภาพอนาคตบรรลุผล
ได้จริง ภาคประชาชนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ประกอบ หลักการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น 

 
การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ต่อต้านการทุจริต  

S= Sufficient การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างานและ
ด าเนินชีวิต  

T= Transparent การปฏิบัติงานบนฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
R= Realize การตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และการแยกแยะผลประโยชน์

ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  
O= Onward การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต  
N= Knowledge การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต  
G= Generosity การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริตธรรมและพอเพียง  

 
วัตถุประสงค์ชมรม STRONG  

เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการเสริมสร้างบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้าน
การทุจริตด้วยกรอบ STRONG โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ  

๑. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอตาลสุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด และประชาชนอ าเภอตาลสุม 

๒. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต  

๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๔. เพ่ือยกระดับการรับรู้การการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 

 



 
 
 
 
แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG  

๑. สร้างแนวร่วมเครือข่ายสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด และเครือข่าย  

๒. สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต
ให้กับ หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร  

๓. ด าเนินตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตของ
ส านักงาน ป.ป.ช.  
 
เป้าหมายชมรม STRONG  

๑. เจ้าหน้าที่/ประชาชน มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวมและ ประเทศชาติเพิ่มขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมทั้ง ๔ เรื่อง วินัย/พอเพียง/สุจริต/จิตอาสา  

๒. องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมจริยธรรม  
 
คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ เร่ือง คือ 

๑. พอเพียง เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะน าไปสู่คุณธรรมอ่ืน ๆ มี
ความหมายถึง ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มี
ความใฝ่รู้ รักษาค าพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอ้ือ
อาทรต่อผู้อื่น เสมอ  

๒. วินัย เพ่ือเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกา
การอยู่ ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต
ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งควรมีทั้งวินั ย
ในตนเอง และวินัยเพ่ือส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น เปิดใจรับทุก 
ค าแนะน า หรือค าติชม และน าความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข  

๓. สุจริต เพ่ือแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่น ยืน หยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่
ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ ของบุคคลอ่ืนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ผล
จะต้องปลูกฝังให้คนใน สังคมเห็นคุณค่าของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอม
ขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่ เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม  

๔. จิตอาสา เพ่ือให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การ
เป็นผู้ที่ใส่ใจ ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความ
สามัคคี เพ่ือ ประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท าความดีเพ่ือ
ความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 



 
 
 
 
 
 
ความหมายข้อความในระเบียบ  

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หมายถึง ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(พกส.) ลูกจ้างชั่วคราว ที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม  

เสริมสร้างคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส หมายถึง การกระท าใดๆ 
ขององค์กร ที่แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากร ตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆนั้น สามารถ
ตรวจสอบและชี้แจงได้เมื่อ ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร
และแสดงความ รับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่
ได้รับการยอมรับว่า เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็น
มาตรการส าคัญที่ช่วย ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการ
ปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการ
อย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ และแนวทางในการ
สร้างความโปร่งใสให้เป็น รูปธรรม เพ่ือให้ได้การยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 
คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะ
ด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา-ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและ
ทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อ – สถานที่ 

๑. ชื่อ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และพัฒนาความโปร่งใสของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม   

๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  
 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต  ด้วยกรอบ STRONG โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ย่อย คือ  

1. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาล
สุม  



2. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต  

3. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
5. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร  

 
 
 

6. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม ให้ความส าคัญและ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  

หมวดที่ ๓ 
สมาชิก 

สมาชิกกลุ่ม คือ บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  
 

หมวดที่ ๔ 
การพ้นสอาพสมาชิก 

การพ้นสมาชิกภาพ ดังนี้  
๑. โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน  
๒. เสียชีวิต  

 
หมวดที่ ๕ 

หน้าที่ของสมาชิก 
สมาชิกมีหน้าที่  
๑. วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรม

ต่างๆ ของกลุ่มรวมพลังเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส  
๒. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางและข้ันตอนเพ่ือให้สอดรับกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
๓. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุง กิจกรรมต่าง ๆ  
๔. รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณสุขอ าเภอตาลสุมทราบ  

 
หมวดที่ ๖ 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์

สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกกลุ่มและให้ผู้ที่ได้รับเลือกด าเนินการ คัดเลือก ประธาน รองประธาน 
และเลขานุการกลุ่ม โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการกลุ่ม ไม่เกิน คราวละ ๒ ปี และอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการกลุ่มได้อีกครั้ง  



 
หมวดที่ ๗ 

การประชุมสมาชิก 
การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๘ 
บทเฉพาะการ 

๑. ให้ประธานคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้รับรักษาการตามระเบียบนี้  
๒. ระเบียบนี้สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่

ของสมาชิกกลุ่ม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  
 
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 

(นายวรวิทย์  สอดศรี) 
ประธาน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


