ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแก่งกระจาน
.............................
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคต
ของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุก
ภาคส่วนของสังคมไทยในการนาไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้
ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพื่ อให้ภาพอนาคต
ดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้ จริง ภาคประชาชนต้องให้ ความสาคัญ อย่ างแท้จริง กับ การปรับประยุ กต์หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต
ให้เกิดขึ้น
1. การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ
S = Sufficient การน้ อ มน าเศรษฐกิจ พอเพี ย งมาประยุ กต์ ใช้เป็ น หลัก ในการท างานและ
ดาเนินชีวิต
T = Transparent การปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้
R = Realize การตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น และการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
O = Onward การสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต
N = Knowledge การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต
G = Generosity การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและพอเพียง
2. วัตถุประสงค์ชมรม STRONG จิตพอเพียง
เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุ มชนมีจิตพอเพียง
ต้านการทุจริตด้วยกรอบ STRONG โดยกาหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ
2.1 เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งกระจาน
และประชาชนอาเภอแก่งกระจาน
2.2 เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตสานึกความละอายใจในการทาทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต
2.3 เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.4 เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคม และประเทศ

-2 3. แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแก่งกระจาน
2.5 สร้ า งแนวร่ ว มเครื อ ข่ า ยสมาชิ ก ชมรม STRONG จิ ต พอเพี ย งต้ า นทุ จ ริ ต ของ
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
2.6 สร้ างการรับ รู้ในวัต ถุ ป ระสงค์ ข องชมรม STRONG จิ ต พอเพี ย งต้ านทุ จ ริต ให้ กั บ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
2.7 ดาเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. เป้าหมาย
3.1 เจ้าหน้าที่ และประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวมและประเทศชาติเพิ่มขึ้น ปลูกฝังคุณธรรมสาคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิต
อาสา
3.2 หน่วยงานได้รับการยอมรับให้เป็นหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมจริยธรรม
4. ความหมายของคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 เรื่อง
พอเพี ย ง หมายถึ ง การน้ อ มน าเอาปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท มีความ
พอประมาณ พอดี ไม่เบี ยดเบี ยนตนเอง สัง คม และสิ่ง แวดล้อม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบรอบด้าน สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้รู้เท่าทันการณ์เปลี่ยนแปลง พัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน ความ
พอเพียงจะลดความโลภ ป้องกันแก้ไขความไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์และการทุจริต
วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมือง ทั้งวินัยต่อตนเอง
มีความตั้งใจมุ่งมั่นผลักดันชีวิตให้เจริญ ก้าวหน้า มีวินัยต่อองค์กรและสัง คม ปฏิบัติตามกฎกติกา จริยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และเคารพต่อกฎหมาย วินัยจะสร้างคุณภาพคน สร้างความสาเร็จก้าวหน้าและความ
เป็นปึกแผ่นมั่นคงของคนในชาติ
สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง
ความเป็นธรรม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติ ทั้งการพูด การกระทา
การดาเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากจะเป็นคนสุจริตแล้ว ยังต้องไม่สนับสนุ น ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม
และต่อต้านการทุจริต คนไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ ด้วยความกล้าหาญ ความสุจริตจะขับเคลื่ อนสังคมไปสู่ความดี
งามและมีธรรมาภิบาล
จิตอาสา หมายถึง การมีจิตใจและลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความรัก ความสามัคคี
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทาความ
ดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ไม่นิ่งดูดายต่อสังคมและผู้คน แต่อาสาเข้าไปแก้ไข ทาอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอจนเป็นนิสัย จิตอาสาจะกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนและสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน สังคม
และประเทศชาติให้เป็นสังคมสันติสุข

-35. คณะผู้ก่อตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแก่งกระจาน
1. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประธานชมรม
2. นายเผด็จ เคหะรอด
พนักงานพัสดุ
สมาชิกชมรม
3. นางสาวรจนา ฉิมพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
สมาชิกชมรม
4. นางสาวพัชราวรรณ มาลีเนต
จพ.การเงินและบัญชี
สมาชิกชมรม
5. นางสาวนงเยาว์ แพงดี
จพ.พัสดุ
สมาชิกชมรม
6. นางสาววัชราภรณ์ รุ่งเจริญ
พนักงานบริการ
สมาชิกชมรม
7. นางสาวลักษิกาพร แตงทอง
พนักงานบริการ
สมาชิกชมรม
8. นางสาวศุภมาศ ขวัญเมือง
จพ.บันทึกข้อมูล
สมาชิกชมรม
9. นางสาวปิยวรรณ ประยูรดารา จพ.บันทึกข้อมูล
สมาชิกชมรม
10. นางสาวรัตนาภรณ์ นุชเนตร
จพ.ธุรการ
เลขานุการชมรม
6. การสมัครสมาชิก ให้แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ
7. หน้าที่ของสมาชิก
8.1 แนะนา ส่งเสริม หรือรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8.2 การให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และสร้างค่านิ ยม
หรือเจตคติที่ดีในการทางาน โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คุณธรรมประจาชาติ
8. การประชุมสมาชิก
9.1 ประชุมสมาชิกประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9.2 เสนอรายงานการประชุมต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล เพื่อรับทราบและอนุญาตการ
ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
9.3 ให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการดาเนินงานของกลุ่มผ่านสื่อที่เห็นสมควร และก่อนการ
เผยแพร่กิจกรรมบนสื่อต่างๆต้องขออนุมัติผู้อานวยการโรงพยาบาลก่อนทุกครั้ง

แนวทาง/แผนกิจกรรมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
กิจกรรม
1. เคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2. จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับช้อนของโรงพยาบาล
เพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่
3. ทบทวนและปรับปรุงประมวลจริยธรรมของ
โรงพยาบาลเพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกัน
4. กิจกรรมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน และ
เจ้าหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
"โรงพยาบาลแก่งกระจานใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(Zero Tolerance)" ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5
5. ร่วมกันสอดส่องดูแลและแจ้งข้อมูลข่าวสารในส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต
โปร่งใส ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกัน

(นางสาวอนุธิดา ประทุม)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

