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ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 ที่กำหนด
วิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนด
พันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่าน
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ไดแก สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแกไขปัญหาการทุจริตไดอย่างทันท่วงที สำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆในประเทศไทย สามารถนำไปปรับใช้ในงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ไดอย่างสงางามท่ามกลาง
กระแสโลกในปัจจุบัน 
  ชมรมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ โดยมีความสำคัญ คือ การมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพัน
กันทุกเส้น ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย 
  S – Suffficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 
  T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
  R – Realis ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะ
สอดคล้องกับ 
  O – Onward มุ่งไปข้างหน้า คือการให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือ
การต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเรา บริหารจัดการให้ดีขึ้น 
  N- Knowledge ความรู้ คือการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 
  G – Generosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่
สาเหตุของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรใน
นิยามนั้นมิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 
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  ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ 
  มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต 
ความอยุติธรรม มุ่งม่ันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มือขวากำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S : Suffficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว โปร่งใส (T : Transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R : Realis) ต่อปัญหาการทุจริต
มุ่งมั่นไปสู่อนาคตข้างหน้า (O : Onward) ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหา 
พัฒนาความรู้ (N: Knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอ้ืออาทร (G : Generosity) ต่อกันบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมและกฏหมาย 
 
วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 
  เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง
ต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ Model STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
และประชาชนในระดับอำเภอปัว 

๒. เพื่อปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความ
ละอายในการทำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต  

๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
5. เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของชมรมฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้สมาชิกที่

ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
 
แนวทางการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
 

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

2. สร้างการรับรู้ ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ให้กับหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน 

3. จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือจัดทำระเบียบและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

4. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 

5. เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ โดยเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของหน่วยงาน และเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต 
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กิจกรรม 
1. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

1.1  ประชุมชี้แจงเพ่ือทราบ 
- ประกาศเจตนารมณ์ หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะ

ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน 
- การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์ พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน 
- วางแผนแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม

เป้าหมาย 
- จัดประชุมระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ 
1.2  กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของ

เดือน 
1.3  กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
1.4 กิจกรรมการถ่ายถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานเพ่ือเผยแพร่ขยายผลไปยัง 

บุคคลภายนอก 
1.5  ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพ่ือเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตหัวข้อ "การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน" 

3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้วิสัยทัศน์ " กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต " 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เจ้าหน้าที่ ชุมชน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส 
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหา
การทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจิต
พอเพียง 

2. เกิดการป้องปรามการทุจริตในหน่วยงาน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากข้ึน 
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม และการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 

 
คณะกรรมการดำเนินการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 
          1.นายกิตศิักดิ์   เกษตรสินสมบัติ       นายแพทย์เชี่ยวชาญ                        ประธานกรรมการ 
          2.นางกอบกุล   ยศณรงค์      นายแพทย์เชี่ยวชาญ                      รองประธานกรรมการ 
          3.นางมยุเรศ    เกษตรสินสมบัติ     ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ                        กรรมการ 
 4.นางอัญชลี   วงค์ใน       นายแพทย์เชี่ยวชาญ                        กรรมการ 
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 5.นางธิดารัตน์   เกียรติวรพันธุ์      นายแพทย์ชำนาญการ                        กรรมการ 
 6.นางพิมลพรรณ   คุณสิทธิ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
 7.นางเจียมจิตร    มากเมือง            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  กรรมการ 
 8.นางจรวยพร   แก้วตา       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  กรรมการ 
 9.นางปราณี   สิงห์ธนะ       จพ.วิทยาศาตร์การแพทย์ชำนาญงาน       กรรมการ 
 10.นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะวิญชาญ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  กรรมการ 
 11.นางสาวสุปรียา   สุดใจ      เภสชักรชำนาญการ                            กรรมการ 
 12.นางบุษบา   เนตรทิพย์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 13.นายอำนวย   อนันต์       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 14.นางจินตนา   ทองดี       นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ              กรรมการ 
 15.นางสาวจินตนา   รตันวิฑรูย์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 16.นายณภัทร   ปันชุนห์                 จพ.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์            กรรมการ 
 17.นางนันทนา   มิ่งปรีชา      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   กรรมการ 
 18.นางสาวสุรีย์พรรณ   วังแสง      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                กรรมการ 
 19.นางเบญจพร   ศศิวัจน์ไพศิฐ      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 20.นายณรงค์ศักดิ ์  มหาวงศนันท์      ช่างไม้ชั้น 4                                      กรรมการ 
 21.นางสมพร   เชื้อทอง         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 22.นางมารศรี เพชรสุทธิ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 23.นางลักษมณ   พลจร       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 24.นางจีรพรรณ   สุขสมโภชน ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 25.นางลาวัลย์   สายโสภา      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 26.นางวณิชชา   จิตติละอองวงค์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   กรรมการ 
 27.นางสาวสุภัคชญา   เชียงหนุ้น      นักวิชาการคอมพิวเตอร์                        กรรมการ 
 28.นางมุกดา   วงค์ทาฝั้น      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                 กรรมการ 
 29.นางวนิชชา   มานะกิจ      โภชนากรชำนาญงาน                           กรรมการ 
 30.นางเรณ ู นิลประภา      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                    กรรมการ 
 31.นายจำนง   สมพรมปัน      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ            กรรมการ 
 32.นายวรธน ยอดสาร       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ             กรรมการ 
 33.นายทอน จันผัดดี       นักประปา                                        กรรมการ 
 34.นายเอื้ออังกูร   อุตรชน      นักวิชาการเงินและบัญชี                        กรรมการ 
 35.นางรัตนาภรณ์   อาจผดุงกุล      นักกายภาพบำบัดชำนาญการ                 กรรมการ 
 36.นางประไพศรี   จิตอารี      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                    กรรมการ 
 37.นางพันธ์ทิพย์   อยู่อเนก      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                    กรรมการ 
 38.นายวิระพันธ์    เนตรทิพย ์      นายช่างเทคนิค                                  กรรมการ 
          39.  นางวิลารัตน์   สุขใจ                เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     กรรมการและเลขานุการ 
 40.  นางโชติกา   ติฉัน                  นักวิชาการพัสดุ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     
                                           ประกาศ ณ วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
         
                                                                                  (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ ) 
                                                                                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 


