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ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 
                ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัว
ต่อการทุจริตมากข้ึน มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศ
มากขึ้น มีการแสดงออกซ่ึงการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อสาธารณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็น
พฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดท่ีท าให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริตเนื่องจากมีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง  
มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อสังคมส่วนรวม 
               เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง ภาคประชาชนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริง
กับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆเพ่ือ
สร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยการใช้หลัก
บูรณาการ “STRONG” เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการต่อต้านทุจริตอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
               ๑) S (sufficient) การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ
ท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 
               ๒) T (Transparent) การปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง  
               ๓) R (Realize) มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้เก่ียวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
               ๔) O (Onward) การมีแนวคิดมุ่งพัฒนาให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการ
ทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดร่วมกัน 
               ๕) N (Knowledge) การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต  
               ๖) G (Generosity) การสร้างความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง 
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-๒- 

 
              วัตถุประสงค์ชมรม TTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
              เพ่ือผลักดนัการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้าน
ทุจริตด้วยกรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 
                ๑. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์และ
ประชาชนอ าเภอเจริญศิลป์  
                ๒. เพ่ือปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตส านึกความอาย
ในการท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริศิลป์ และประชาชนอ าเภอเจริญศิลป์  
ประชาชนในระดับจังหวัด 
                ๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                ๔. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
                 
                แนวทางการขับเคลื่อน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์  
               ๑. สร้างโค้ช STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เป็นแกนน าในการต่อต้านการทุจริต โดยโค้ชต้อง
มีความเข้าใจในหลักบูรณาการ STRONG และถ่ายทอดจิตพอเพียงต้านทุจริตต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
               ๒. สร้างแนวร่วมสมาชิกและเครือข่าย ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นกลไกเพ่ือ
พัฒนาวัฒนธรรมของสมาชิกและเครือข่ายต้านทุจริต 
               ๓. สร้างการรับรู้ ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของ
ส านักงาน ปปช. ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ สมาชิกและเครือข่ายต้านทุจริต  
               ๔. ชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกันก าหนดธรรมนูญจิตพอเพียงต้านทุจริตที่
เหมาะสมกับภารกิจที่เป็นอยู่ โดยใช้หลักบูรณาการ STRONG ในการพัฒนาวัฒนธรรมต้านทุจริต 
               ๕. ชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริตด าเนินการตามวัตถุประสงค์ แผนงาน ของชมรมและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริตประจ าปี 
 
               ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                ๑. องค์กรมีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาองค์กรให้กา้วไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์
และบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาองค์กร ชุมชน ให้มีความ
เอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง  
                 ๒. เกิดการป้องปรามการทุจริตในองค์กรและชุมชน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากข้ึน 
                 ๓. เกิดเครือข่ายจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
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-๓- 
 

                 ความหมายของคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ ๔ เรื่อง 
                นโยบายส่งเสริมให้คน องค์กร ชุมชนและหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ไดมี้
เป้าหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา นั้น ในการนี้ ชมรม STRONG โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ได้เชิญชวนให้บุคลากรยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตาม คุณธรรมส าคัญ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี้ 
                 พอเพียง  หมายถึง  ความพอเพียงในการด าเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผลใช้ความรู้ใน
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท 
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
                วินัย  หมายถึง  การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต
ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย 
                 สุจริต  หมายถึง  ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหลักในการรักษาความจริง ความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ซื่อตรง ไม่
ซื่อสัตย์ของบุคคลอ่ืนที่จะท าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 
                 จิตอาสา  หมายถึง  การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึ่งอัน
มิใช่หน้าที่ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้
หวังผลตอบแทน ท าความดีเพ่ือ ความดี เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสังคม ท่าอย่างสม่่าเสมอจนเป็นนิสัย 
 
                 คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
                การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านกลไกชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ ชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ดังนี้ 

๑. นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์          ประธานกรรมการ 
๒. นางเกษรา มณีไสย์           ทนัตแพทย์ช านาญการ                    รองประธานกรรมการ 
๓. น.ส.จิราภรณ์ ภู่สมบูรณ์     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
๔. นายปรเมษฐ์ พรหมพินิจ    เภสัชกรช านาญการ                                       กรรมการ 
๕. นายวิทยา  นาคา             นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                     กรรมการ 
๖. นางรัติยา  รักดี               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                             กรรมการ 
๗. จ่าเอกเชิดศักดิ์ เทศน์เรียน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                          กรรมการ 
๘. น.ส.จุฑามาศ  นิลทศร       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน               กรรมการ 
๙. น.ส.ทิพวัน  บุญวิเศษ        เจ้าพนักงานพัสดุ                                          กรรมการ 
๑๐. น.ส.กัลยา  พลยาง           นกัวิชาการเงินและบัญชี                                  เหรัญญกิ 
๑๑. น.ส.วรัญญา แขนธิราช     เจา้พนักงานโสตทัศนศึกษา                        ประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นายสุทธิวรณ์  ค าโสภา      นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
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-๔- 
 

   อ่านาจหน้าที่ คณะกรรมการ 
                 ๑. บริหารจัดการชมรมตามแนวนโยบายของชมรม และขับเคลื่อนชมรมให้บรรลุเป้าหมาย 
                  ๒. สร้างความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในกิจการที่เกี่ยวกับชมรม 
                  ๓. จัดท าแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสเพื่อเป็นต้นแบบองค์กร
คุณธรรมและการเป็นองค์กรต้นแบบองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ 
                  ๔. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
                  ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรและสมาชิกของชมรมประพฤติตนซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง และกล้าหาญในการต่อต้านการทุจริต มีความพร้อมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการทุจริต 
                  ๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน า เสนอแนะต่อคณะท างาน และสมาชิกชมรมในการ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
                  ๗. ส่งเสริม และยกย่องคนดีให้เป็นต้นแบบในการขยายความดี สนับสนุนการด าเนินการให้เกิด
หน่วยงานต้นแบบที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรม 
                  ๘. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายชมรมขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ให้เป็นองค์กรต้นแบบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
                  ๙. ด าเนินการเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต หลักคุณธรรมจริยธรรม และ
ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                ๑๐. เชิญชวน รณรงค์ให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ สมัครสมาชิกชมรมและร่วม
รณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
                ๑๑. ปฏิบัติกรอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
                                                               (นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                                ประธานชมรม STRONG  
                                                   จิตพอเพียงต้านทุจริต  โรงพยาบาลเจริญศิลป์  


