ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์ภาพอนาคตประชาชนและ
สั ง คมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้ า งหน้ าไว้ ว่ า หากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจากทุ ก ภาคส่ ว น
ของสังคมไทยในการไปปฏิบัติจ ริง ประชาชนไทยจะมีการตื่นตัวต่อการทุ จริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจ
ต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพื่อให้ภาพอนาคตบรรลุผลได้จริง
ภาคประชาชนต้องให้ความสาคัญอย่างแท้จริง กับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบ
หลักการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์
ต่อต้านการทุจริต
S= Sufficient การน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทางานและดาเนินชีวิต
T= Transparent การปฏิบัติงานบนฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้
R= Realize การตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
O= Onward การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต
N= Knowledge การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต
G= Generosity การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริตธรรมและพอเพียง

วัตถุประสงค์ชมรม STRONG
เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการเสริมสร้างบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการ
ทุจริตด้วย กรอบ STRONG โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ
๑.เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเครือข่าย และประชาชนผู้รับบริการ
๒.เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับ ฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่ วนรวม
จิตสานึกความละอายใจในการทาทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต
๓.เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.เพือ่ ยกระดับการรับรู้การการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG
๑.สร้างแนวร่วมเครือข่ายสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของสานักงาน ป.ป.ช. และ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเครือข่าย
๒.สร้ า งการรั บ รู้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ของชมรมเครื อ ข่ าย STRONG จิ ต พอเพี ย งต้ านการทุ จ ริ ต ให้ กั บ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
๓.ดาเนินตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๑.พอเพี ย ง เป็ น ศาสตร์ พระราชาและเป็น คุณ ธรรมฐานรากที่ จะน าไปสู่ คุ ณธรรมอื่ น ๆ มี ความ
หมายถึ ง ความพอเพี ย งในการด าเนิ น ชี วิ ต แบบทางสายกลาง มี เ หตุ มี ผ ล ใช้ ค วามรู้ ใ นการตั ด สิ น ใจ
อย่ า งรอบคอบ มี ค วามพอประมาณ พอดี ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเอง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ ป ระมาท
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยม
หรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษาคาพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีความเพียร
เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เสมอ

๒.วินัย เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีค วามเข้มแข็ง เคารพกติกาการอยู่
ร่ ว มกัน มีความหมายถึง การยึ ด มั่น และรั บ ผิ ดชอบในหน้ าที่ข องตน ทั้งวิ นัยต่ อตนเองในการผลั กดัน ชีวิ ต
ให้ ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งควรมีทั้งวินัย
ในตนเอง และวินัยเพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น เปิดใจรับ
ทุกคาแนะนา หรือคาติชม และนาความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข
๓.สุจริต เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น
ยื น หยั ดในการรั ก ษาความจริ ง ความถู ก ต้อ ง ความเป็ นธรรมทั้ ง ปวง กล้ า ปฏิ เ สธการกระท าที่ ไ ม่ซื่ อ ตรง
ไม่ซื่อสัตย์ ของบุ คคลอื่น ที่จ ะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อส่ว นรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้ ได้ผ ลจะต้อง
ปลูกฝังให้คนใน สังคมเห็นคุณค่าของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลา
ทางสังคมตั้งแต่ เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม
๔.จิตอาสา เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจ
ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่ห น้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี
เพื่อประโยชน์ ของผู้อื่น ของสั งคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทาความดีเพื่อความดี
เอื้ออาทร ต่อคนร่วมสังคม ทาอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย

