
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
ชมรม STRONG โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

******************** 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชน
และสังคมไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของ
สังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากข้ึน มีการให้ความสนใจต่อ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากข้ึน เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถ
บรรลุผลได้จริงภาคประชาชนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านทุจริตอื่นๆ 

การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต้านทุจริต ดังนี้ 
 S - Sufficiency: หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 
 T - Transparency : ความโปร่งใส คือ การสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
 R - Realise : ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต 
 O - Onward : มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางท่ีถูกต้อง คือ การต่อสู้
ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 
 N - Knowledge : ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้ 
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 
 G - Generosity : ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียงแต่สาเหตุของการ
เกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรในนิยามนั้น มิได้
ต้องการหวังผลตอบแทน 

วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาโพธิ ์
เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการเสริมให้เจ้าหน้าที่และชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ตาม 
กรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ 
 1. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  แก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาโพธิ์ 
 2. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมความละอายใจใน
การทุจริต 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชน 
 4. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของเจ้าหน้าที่และชุมชน 



 5. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้ทุจริต ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์     
เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
 6. ทุจริต ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  มีมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่
ผู้รับบริการ 

หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน 
 ๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. หลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 
 ๓. หลัก ๔ ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 

แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาโพธิ์ ดังนี้ 
 ๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์
ส่วนตัวมา แทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าเอียง 
 ๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม 
และความเป็นมือ อาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่าง 
 4.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง 
วัฒนธรรมแห่ง ความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ๕. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public 
SectorManagement Quality Award : PMQA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ นาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือ
พัฒนาองค์กรสู่ : ความเป็นเลิศ 

กิจกรรมการด าเนินงานชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาโพธิ์ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น 
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. มีการประชุมกลุ่มทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่ม 
 ๓. ด าเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้ : 
  3.1 การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกิน 
ความเหมาะสม ซึ่งอาจ ส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  3.2 การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 



  3.3 การท างานพิเศษ ( Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา
และการจ้างงาน ให้แก่ ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้าง
ของภาคเอกชนหรือ เป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษ 
  3.4 การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ
ของทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น  ๆ 
หรือน าข้อมูล ไปเปิดเผยให้แก่ญาติ หรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
  3.5 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
 ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข 
คือ MHSK Model (MahaSarakham Model) 
 


