
 
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชน
และสังคมไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้าว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนของสังคมไทยใน
การน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและ
ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง ภาค
ประชาชนต้องให้ต้องความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบ
หลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ เพ่ือสร้างฐานความคิด จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น 
 การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอ่ืน ๆ 

S (sufficient) บุคคลและชุมชนน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ
ท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
เครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 

T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง 
R (realize) บุคคลและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใส และร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทน
ต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดร่วมกัน 

N (kNowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริตของชุมชนล าของประเทศ 

G (generosity) บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิต
พอเพียง 

วัตถุประสงค์ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  
เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วย

กรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ 
3.1 เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และประชาชนอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์
3.2  เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

จติส านึกความละอายใจในการท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต 
3.3  เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.4  เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 

      /แนวทาง.... 



แนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่อน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านโคก 

 1 สร้างแนวร่วมเครือข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
บ้านโคก เครือข่ายเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

2 สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตให้กับหน่วยงาน
ราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้เสียกับองค์กร 
 3 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. 
 เป้าหมาย 
      1 เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จ านวน 44 คน มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติเพ่ิมขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมส าคัญ 4 ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา  
      2 องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมจริยธรรม 

 ความหมายของคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 4 เรื่อง 

 “พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากท่ีจะน าไปสู่คุณธรรมอื่นๆ มีความหมายถึงความ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่ างรอบคอบ มีความ
พอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณ์ของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยม หรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษาค าพูด
และซื้อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไขปรับปรุงตน ขยัน อดทนและม่ีความเพียร เสียสละ และเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นเสมอ 

 “วินัย” เพ่ือเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน  
มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อ
องค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งควรมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยเพ่ือ
ส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น เปิดใจรับทุกค าแนะน า หรือค าติชม และน า
ความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข  
 “สุจริต” เพ่ือแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นยืนหยัด
ในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคล
อ่ืนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนในสังคมเป็นคุณค่า
ของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่เด็กครอบครัว ชุมชน 
องค์กร และสังคม  
 “จิตอาสา” เพ่ือให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อ
สังคมสาธารณะ และอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์
ของผู้อ่ืน ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท าความดีเพ่ือความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม 
ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
 
 

 



 
ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใส 
............................................. 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชน
และสังคมไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้าว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนของสังคมไทยใน
การน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ ความสนใจต่อข่าวสารและ
ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง ภาค
ประชาชนต้องให้ต้องความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบ
หลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ เพ่ือสร้างฐานความคิด จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น 
 การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ 

S (sufficient) บุคคลและชุมชนน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ
ท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
เครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 

T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง 
R (realize) บุคคลและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใส และร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทน
ต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดร่วมกัน 

N (kNowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริตของชุมชนล าของประเทศ 

G (generosity) บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิต
พอเพียง 

ความหมายข้อความในระเบียบ  
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

       เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใน หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่
แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่
บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใด ๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 
ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน  

 

/และภาย.... 



และภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสารและแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในโลก
ยุคปัจจุบัน ได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใน ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่ช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งในให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ได้การยอมรับและเชื่อถือ ที่
รวมตัวเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่
ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลักของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย  

หมวดที่ 1 
ชื่อ – สถานที ่

1.ชื่อชมรม  ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก   
2.สถานที่ตั้ง  เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 3  ต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

3.วัตถุประสงค์ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  
เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต

ด้วยกรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ 
1 เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 

อุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และประชาชนอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
2  เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต 
3  เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4  เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 

หมวดที่ 3 
สมาชิก 

4.สมาชิกกลุ่ม  
       บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  

หมวดที่ 4 
การพ้นสภาพสมาชิก 

5.การพ้นสมาชิกภาพ ดังนี้ 
       1 โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
       2 เสียชีวิต 
 
 

/หมวด.... 



หมวดที่ 5 
หน้าที่ของสมาชิก 

6.สมาชิกมีหน้าที่ 
    1 วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มรวม
พลังเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส 
 2 ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางและข้ันตอนเพ่ือให้สอดรับกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมต่างๆ 
 4 รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกทราบ 
 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการ 

7.คณะกรรมการ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
ความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก พ.ศ. 256๔ 
 ประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ งิ้วงาม จ านวน 
21 คน 

หมวดที ่7 
การประชุมสมาชิก 

8.การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

หมวดที่ 8 
บทเฉพาะกาล 

9.ให้ประธานคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้รับรักษาการตามระเบียบนี้ 
10.ระเบียบนี้สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกกลุ่ม ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔   
 
 
 

(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 
 
 



   
  


