
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะสีชัง งำนบริหำรทั่วไป   โทร  ๐๓๘-๒๑๖๒๑๒ 

ที่  ชบ ๐๙๓๒ / ๑๒๓                                      วันที่     ๓    พฤษภำคม   ๒๕๖๔     

เรื่อง   ขอจัดตั้งชมรม STRONG จิตเพียงพอต้ำนกำรทุจริต 

 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอเกำะสีชัง 

  ตำมท่ีกระทวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร ๓ป. ๑ค. (ปลูก/ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำม
ปรำมและเครือข่ำย) เป็นมำตรกำรของกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริต
ผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของหน่วยงำน(ITA) และในปี ๒๕๖๔ 
ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลในสังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุก
แห่งเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก ำหนดเป้ำหมำยให้ผ่ำนกำรประเมินในระดับคะแนน ร้อยละ ๙๒ และใน
เครื่องมือประเมิน ITAข้อที่ ๒๓ (EBIT ๒๓) ก ำหนดให้มีกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรในนำม “ชมรม 
STRONG...”เพ่ือเป็นกลไกหลักในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสของ นั้น 

เพ่ือให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะสีชัง มีกิจกรรม และได้คะแนนตำมเครื่องมือของ 
ITA ใน EB ๒๓ ดังกล่ำว งำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะ
สีชัง จึงขออนุญำตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะสีชัง 
ขึน้ และขออนุญำตเชิญชวนให้เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะสีชังที่สนใจสมัครเข้ำเป็น
สมำชิก รำยละเอียดตำมแนวทำงของชมรม และ บันทึกข้อควำมท่ีแนบมำพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและอนุมัติเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป 

 
 (นำยทัศไนย  ลุ้ยประเสริฐ) 
      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                           อนุมัติ 
 
 
 

              (นำงสำวอำนะสิทธิ์ ศัลยพงษ์) 
      ทันตแพทย์ช ำนำญกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเกำะสีชัง รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                สำธำรณสุขอ ำเภอเกำะสีชัง 
 
 
 
 

 



 
 

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะสีชัง 

------------------------------------------------------ 

ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้มีกำรวิเครำะห์ภำพ
อนำคตประชำชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้ำงหน้ำไว้ว่ำ หำกยุทธศำสตร์ชำติได้รับควำมร่วมมือร่วมใจ
จำกทุกภำคส่วน ของสังคมไทยในกำรไปปฏิบัติจริง ประชำชนไทยจะมีกำรตื่นตัวต่อกำรทุจริตมำกขึ้น มีกำร
ให้ควำมสนใจต่อข่ำวสำรและตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริตที่มีต่อประเทศมำกข้ึน เพ่ือให้ภำพอนำคต
บรรลุผลได้จริงภำคประชำชนต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงแท้จริง กับกำรประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ประกอบหลักกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อสร้ำงฐำนคิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริตให้เกิดข้ึน 
 

การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ต่อต้านการทุจริต 
S= Sufficient กำรน้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เป็นหลักในกำรท ำงำนและด ำเนินชีวิต 
T= Transparent กำรปฏิบัติงำนบนฐำนควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
R= Realize กำรตระหนักรู้ถึงปัญหำกำรทุจริต คอร์รัปชั่น และกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
O= Onward กำรสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
N= Knowledge กำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เท่ำทันสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
G= Generosity กำรสร้ำงควำมเอ้ืออำทรบนพื้นฐำนของจริตธรรมและพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ชมรม STRONG จิตพอเพียง 
เพ่ือผลักดันกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วยกำรเสริมสร้ำงบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนกำร 
ทุจริตด้วยกรอบ STRONG โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 

๑.เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริตแก่เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะ  
สีชัง และประชำชน 

๒.เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐำนวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่นรวม 
จิตส ำนึกควำมละอำยใจในกำรท ำทุจริต และไม่ทนต่อกำรทุจริต 

๓.เพ่ือป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
๔.เพ่ือยกระดับกำรรับรู้กำรกำรทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG 
๑. สร้ำงแนวร่วมเครือข่ำยสมำชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ของส ำนักงำน ป.ป.ช.และ

เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเกำะสีชัง 
๒. สร้ำงกำรรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่ำย STRONG จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริตให้กับ 

หน่วยงำนรำชกำร ภำคประชำสังคม และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร 
๓. ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนกำรทุจริตของส ำนักงำน 

ป.ป.ช. 
 



เป้าหมายชมรม STRONG 
๑. เจ้ำหน้ำที่/ประชำชนมีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและ 

ประเทศชำติเพ่ิมขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมส ำคัญ ๔ เรื่อง วินัย/พอเพียง/สุจริต/จิตอำสำ 
๒. องค์กรได้รับกำรยอมรับให้เป็นต้นแบบกำรส่งเสริมจริยธรรม 
 

ความหมายของคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ ๔ เรื่อง 
๑. พอเพียง หมำยถึง กำรน้อมน ำเอำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของทำงสำยกลำงและควำมไม่ประมำท มีควำม
พอประมำณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุมีผล ใช้ควำมรู้ในกำรตัดสินใจอย่ำง
รอบคอบรอบด้ำนสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดีให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำชีวิตและสังคมอย่ำงยั่งยืน ควำม
พอเพียงจะลดควำมโลภป้องกันแก้ไขควำมไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์และกำรทุจริต  

๒. วินัย หมำยถึง กำรยึดมั่นและรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของพลเมือง ทั้งวินัยต่อตนเอง และ
วินัยเพื่อส่วนรวมด้วย มีควำมตั้งใจมุ่งมั่นผลักดันชีวิตให้เจริญก้ำวหน้ำ มีวินัยต่อองค์กรและสังคมปฏิบัติตำม
กฎกติกำ จริยธรรมจรรยำบรรณของวิชำชีพ และเคำรพต่อกฎหมำย วินัยจะสร้ำงคุณภำพคน สร้ำง
ควำมส ำเร็จก้ำวหน้ำและควำมเป็นปึกแผ่นมั่นคงของคนในชำติ 

๓. สุจริต หมำยถึงควำมซื่อตรง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในกำรรักษำควำมจริง ควำม
ถูกต้องควำมเป็นธรรมทั้งปวง บนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชำติ 
ทั้งกำรพูดกำรกระท ำ กำรด ำเนินชีวิต และกำรปฏิบัติหน้ำที่ นอกจำกจะเป็นคนสุจริตแล้ว ยังต้องไม่สนับสนุน 
ไม่ร่วมมือไม่ยินยอม และต่อต้ำนกำรทุจริต คนไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ ด้วยควำมกล้ำหำญ ควำมสุจริตจะ
ขับเคลื่อนสังคมไปสู่ควำมดีงำมและมีธรรมำภิบำล 

๔. จิตอำสำ หมำยถึง กำรมีจิตใจและอำสำลงมือท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งด้วยควำมรักควำมสำมัคคี เพ่ือ 
ประโยชน์ของผู้อ่ืน ของสังคมของประเทศชำติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท ำควำมดี
เพ่ือควำมดี เอื้ออำทรต่อคนร่วมสังคม ไม่นิ่งดูดำยต่อสังคมและผู้คน แต่อำสำเข้ำไปแก้ไข ท ำอย่ำงต่อเนื่อง 
สม่ ำเสมอจนเป็นนิสัยจิตอำสำจะกล่อมเกลำจิตใจของผู้คนและสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีในชุมชน สังคม 
และประเทศชำติให้สังคมสันติสุข 
 


