ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต่อต้านการทุจริต

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/60
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง เชิญประชุม “จิตพอเพียงต้านทุจริต ชมรม STRONG”
เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง
ต้นเรื่อง
ด้ว ยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ งานนิ ติ ก าร ด าเนิ น โครงการประเมิ น
คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ สั ง กัด ส านั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุ ข กาหนดเกณฑ์การประเมิน ร้ อยละ 96 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment
:MOIT) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยถื อ เป็ น การประเมิ น ที่ ค รอบคลุ ม หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง เป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( MOPH
Open Data Integrity and Transparency Assessment ) ข้อ MOIT 19 กาหนดให้หน่วยงาน กาหนดให้
หน่วยงานมีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในนาม ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ของ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ร ว ม จิ ต ส า นึ ก ค ว า ม ล ะ อ า ย ใ จ ใ น ก า ร ท า ทุ จ ริ ต
และไม่ทนต่อการทุจริต
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินสาเร็จลุล่วงโดยดี งานนิติการจึง ได้ดาเนินการจัดทาโครงการเสริมสร้าง
วัฒ นธรรมสุจ ริ ตและต่อต้านการทุจริ ตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต ”โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิ ร าลงกรณ ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒565 จึ ง ขอเชิ ญ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ดั ง กล่ า วนี้
ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

การรวมกลุม
่ ของบุคลากรในหน่วยงานในนาม

“ชมรม

”

คำสั่งโรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ
ที่ 72 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต
……………………………………………………………
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์ภ าพอนาคต
ประชาชนและ สังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุก
ภาคส่วน ของสังคมไทยในการไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีการตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ควา ม
สนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพื่อให้ภาพอนาคตบรรลุผลได้
จริ ง ภาคประชาชนต้องให้ ความสาคัญอย่างแท้จริง กับการประยุกต์หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ประกอบ หลักการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิ ดขึ้น การใช้หลัก STRONG
มาประยุกต์ต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
เจ้ า หน้ า ที่ ภ ายหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น ไปตามมาตรฐาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถบรรลุ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ และผลั ก ดั น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก
ด้วยการเสริมสร้างบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการ ทุจริตด้วย ตามกรอบ STRONG จึงขอแต่งตั้งบุคคล
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
1.นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลฯ

ประธานกรรมการ

2.นายสุเมธ นิยกิจ

รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์

รองประธานกรรมการ

3.ว่าที่ร้อยตรีสมพนธ์ จันทรจุลเจิม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

กรรมการ

4.นางศิริลักษณ์ นิยกิจ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

กรรมการ

5.นายอาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบฯ

กรรมการ

6.นางนางรุ่งทิพย์ เจริญศรี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

กรรมการ

7.นางพนานันท์ ศรีแสงเมือง

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

กรรมการ

8.นางสาวรินดา ฉิมงาม

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

กรรมการ

9.นางสาวฐานิตาภัทร์ รฐาวลัยธนายศ หัวหน้ากลุ่มงานห้องผ่าตัด

กรรมการ
/10.นางปิยะลักษณ์...

15.นางวรัญญา ไชยานุกูล

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

กรรมการ

16.นางสาวพัดชา เชื้อสาธุชน

หัวหน้ากลุ่มรังสีวิทยา

กรรมการ

17.นายนาชัย โอฬารบัณฑิตกุล

หัวหน้าสารสนเทศทางการแพทย์

กรรมการ

18.นายมนตรี สารเพ็ญ

นักวิชาการพัสดุ

กรรมการ

19.นางฉวีวรรณ ทองอุ่น

หัวหน้างานผู้ป่วยนอกทั่วไป

กรรมการ

20.นางสาวเพียรพันธ์ ตั้งวงศ์ไชย

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก(เฉพาะทาง)

กรรมการ

21.นางรุ่งรัตน์ สายทอง

หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

กรรมการ

22.นางเนาวรัตน์ กล้าหาญ

หัวหน้างานบริการด่านหน้าและลูกค้าสัมพันธ์

กรรมการ

23.นางลัดดาวัลย์ หนองคู

หัวหน้างานจ่ายกลางและซักรีด

กรรมการ

24.นางยุวดี ศุภโกศล

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

กรรมการ

25.นางเพ็ญศรี ศิริรังสรรค์กุล

หัวหน้างานหอผู้ป่วยหนัก

กรรมการ

26.นางวิมานแมน โอฬารบัณฑิตกุล

หัวหน้างาน CAPD

กรรมการ

27.นางฐิติพร เชาว์พลกรัง

หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

กรรมการ

28.นางชุติมา หาระสาร

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

กรรมการ

29.นางประภาพรรณ พนาลาภ

หัวหน้างานผู้ป่วยสงฆ์อาพาธฯ

กรรมการ

30.นางศุภมาศ ตีระสิทธิพล

หัวหน้างานผู้ป่วยในพิเศษ

กรรมการ

31.นายณภัทร เกื้อสุข

รักษาการนักกายภาพบาบัดชานาญการ

กรรมการ

32.นางวาสนา พิมพกัน

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย

กรรมการ

33.นางสุภาวดี ศรีโท

กรรมการ

34.นายยุทธนา สมสะอาด

หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
-3หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมฯ

35.นางธัญญลักษณ์ ภาษี

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ

กรรมการ

36.นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

กรรมการ

37.นายวุฒิชัย ศรีจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

กรรมการ

38.นางสาวสุชานรี วงศ์สามารถ

หัวหน้างานประกัน

กรรมการ

กรรมการ

39.นางวิมลพรรณชฎาษ์ฯ หลินหะตระกูล หัวหน้างานศาสนพิธี/สานักสงฆ์

กรรมการ

40.นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร

หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้างสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

41.นางเด่นนภา สาราญสุข

หัวหน้างานบัญชี

กรรมการ

42.นายสุระ เสนาเทพ

หัวหน้ากลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์

กรรมการ

43.นางสาวกัลยาณี ธนาพร

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

43.นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี

นิติกร

กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้
๑.ปลู ก ฝั ง STRONG จิ ต พอเพี ย งต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเครือข่าย และประชาชนผู้รับบริการ
๒.ปลู ก ฝั ง STRONG ปรั บ ฐานวิ ธี คิ ด แยกแยะ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
จิตสานึกความละอายใจในการทาทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต
๓.ป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.ยกระดับการรับรู้การการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ
5.สร้างแนวร่วมเครือข่าย สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ เครือข่าย เจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
6. สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตให้กับหน่วยงาน
ราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้เสียกับองค์กร
7. ดาเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี ______________________________
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT19 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการ
รวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ
1. มีบันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความ
สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”
1. มีแนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...
2. 2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
3. 3. มีกิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG ...
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/59
วันที่ 29 มีนาคม 2565
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้ว ยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ งานนิ ติ ก าร ด าเนิ น โครงการประเมิ น
คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ สั ง กัด ส านั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุ ข กาหนดเกณฑ์การประเมิน ร้ อยละ 96 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment
:MOIT) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยถื อ เป็ น การประเมิ น ที่ ค รอบคลุ ม หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง เป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภาครัฐ
(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment :MOIT) ข้อ MOIT 19 หน่วยงาน
ต้องมีหลักฐาน ดังนี้
1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม
“ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาต
นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2. แนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
4. กิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง
ในการนี้ งานนิ ติการจึ งขอจัดกิจกรรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และขออนุมัติ
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

ภาพกิจกรรมการรวมกลุม
่ ของบุคลากรในหน่วยงาน
ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ก่อตัง้
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต ้านการทุจริต

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 ประชาชนไทยจะมีการตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น 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.เพื่อยกระดับการรับรู้การการทุจริตของชุมชน 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 เคารพกติกา การอยู่
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

