
 

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 ทีก่ำหนดวิสัยทัศน์  

“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจ   
หลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และ ปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน 
ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้น การทุจริต
เชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการ ทุจริต และ
ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทย
มีค่าดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที ่ยอมรับจากทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตอบสนองต่อการแกไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆในประเทศไทย สามารถนำไปปรับใช้ในงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง กระแสโลกในปัจจุบัน  

ชมรมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา 

ประยุกต์ใช้ โดยมีความสำคัญ คือ การมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพัน กันทุก
เส้น ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย  

S – Suffficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถ คิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ  

T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย  

R – Realis ต่ืนรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะ 

สอดคล้องกับ  

O – Onward มุ่งไปข้างหน้า คือการให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือ การ 

ต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเรา บริหารจัดการให้ดีขึ้น  

                                                                                                           /N- Knowledge... 
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    N- Knowledge ความรู้ คือการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบความรู้ 
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  

                     G – Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่ สาเหตุ
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรใน นิยามนั้นมิได้
ต้องการหวังผลตอบแทน 

ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ  

                    มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความ
ยุติธรรม มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

                    มือขวากำแน่น แสดงถึงการยึดมั ่นค่านิยม ความพอเพียง (S : Suffficiency) ไม่แสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว โปร่งใส (T : Transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได ้ 

                    กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R : Realis) ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งมั่น
ไปสู่อนาคตข้างหน้า (O : Onward) ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหา พัฒนาความรู้ 
(N: Knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอื ้ออาทร (G : Generosity) ต่อกันบน พื ้นฐานของ
จริยธรรมและกฎหมาย  

วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

                   เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง ต้าน
การทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ Model STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้  

                   ๑. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
และประชาชนในระดับอำเภอน้ำยืน  

                   ๒. เพื่อปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความ 
ละอายในการทำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต  

                   ๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

                   ๔. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชน  

                   5. เพื่อสะท้อนความคิดริเริ่มของชมรมฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้สมาชิกที่ ปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต  

                                                                                                                 /แนวทางการ... 



 

-๓- 

 

แนวทางการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสขุอำเภอ น้ำยืน 

                  1. สร้างแนวร่วมเครื่องข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  

                   2. สร้างการรับรู้ ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้กับ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน  

                   3. จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือจัดทำระเบียบและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมฯ ให้บรรลุ วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  

                   4. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
น้ำยืน เผยแพร่การด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ โดยเปิดเผยต่อสาธารณะอย่าง เปิดเผย เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน และเครือข่ายการ ต่อต้านการทุจริต   

กิจกรรม         

                1. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  

                        1.1 ประชุมชี้แจงเพ่ือทราบ  

                               - ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะ ขับเคลื่อนให้
เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน  

                               - การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ความ
ซื่อสัตย์ พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน  

                               - วางแผนแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม เป้าหมาย 
- จัดประชุมระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้  

                       1.2 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน  

                       1.3 กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน จัดกิจกรรมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน  

                       1.4 กิจกรรมการถ่ายถอดองค์ความรู ้จากการดำเน ินงานเพื ่อเผยแพร่ขยายผลไปยัง  
บุคคลภายนอก  

                       1.5 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพ่ือเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

                                                                                                             /การจัดอบรม... 
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                 2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้าน  การ
ทุจริตหัวขอ้ "การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน"  

               3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้วิสัยทัศน์ " กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต "  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

               1. เจ้าหน้าที่ ชุมชน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการ ประยุกต์
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหา การทุจรติ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรมและจิต พอเพียง  

               2. เกิดการป้องปรามการทุจริตในหน่วยงาน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากข้ึน  

               3. เป็นหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม และการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต  


