
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

 
ความเป็นมา 
 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) MOIT19 “หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการเพื่อจัดการความเส่ียง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG ” ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จึงได้รวมกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และแต่งต้ังเป็นกลุ่มบุคลากรรณรงค์      
เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน องค์กรสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม เมื่อวันท่ี 1  
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
สมาชิก 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง พกส. ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จ านวน 43 คน 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานท่ีโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 
นโยบายเก่ียวกับความโปร่งใส 

1. ให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรเพื่อสร้างความรู้และตระหนักในเรื่องการโปร่งใสในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

2. มีแผนการด าเนินงานด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอันเนื่องมาจากการ
รวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆตามแผนอันเนื่องมาจากกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน 
4. สร้างเครือข่าย เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริม แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรในองค์กร ไม่

กระท าความผิด 
5. มีการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆด้านการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส อย่างท่ัวถึงและ

หลากหลายช่องทาง 
 
แผนกิจกรรม ปี 2565 

1. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานท่ีโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. สร้างเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อร่วมเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐและการบริหารท่ีโปร่งใส  

 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงาน 
1.1 กิจรรมการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความช่ือสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด " 
จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ Model STRONG 

S (Sufficiency) ความพอเพียง 
T (Transparency) ความโปร่งใส 
R (Realise) ความต่ืนรู้ 
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า 
N (Knowledge) ความรู้ 
G (Generosity) ความเอื้ออาทร 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัญคือ การมีเหตุผล ความสมดุล 

การมีภูมิคุ้มกัน เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการท าโมเดล ความหมายของ STRONG ในแต่
ละความหมาย 

S-Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้นทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 

T- Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
R-Realise ต่ืนรู้ คือ การต่ืนรู้และพร้อมท่ีจะลงมือท า ต่ืนรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวัง  
O-Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปล่ียนแปลงตามเราไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

คือการต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น 
N- Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดส่ิงใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปล่ียนแปลง 

ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่น กาจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้ 
เปล่ียนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 

G -Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุ 
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอื้ออาทรในนิยามนั้น 
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 

ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ 
- มือก าแน่นแนบไว้ท่ีหน้าอกข้างซ้าย แสตงถึงความเข้แข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความอยุติธรรม 
มุ่งมั่นสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
- มือขวาท่ีก าแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: suffcienc) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวม
มาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: tansparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
- ก ามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจต่ืนรู้ (R: reaise) ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งมั่นไปสู่อนาคต
ข้างหน้า (O: onward )ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหาพัฒนาความรู้  
(N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความอื้ออาทร (G generost) ต่อกัน สังคมมีความหวัง 
(Hope) สังคมท่ีเป่ียมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony) 
และมีพันธะสัญญาร่วมกันคือ "สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่ืนรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง" 
และให้ทุกหน่วยงานขับเคล่ือนชมรม STRONG ร่วมกันอย่างบูรณาการ 
1.2 No Gift Policy 
1.3 ชมรมจริยธรรม กลไกส าคัญท่ีขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรม 4 ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 



และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรม กระทรวงสาธารณสุขฉบับ ท่ี 1 (พศ. 2560-2564) ท่ีได้พัฒนาและ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร สะท้อนคุณรมเชิงประจักษ์ และ ถ่ายทอดองค์วามรู้ ลอดจนเป็นแหล่ง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ 
1.4 มุ่งเน้นการน าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสารารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การประชุม การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ 
แก่บุคลากรในหน่วยงาน 15 มุ่งเน้นการน าคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ (Relative Mora) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ระดับของส่วนรวม โดยการกระท าเพื่อตนเองหรือส่วนรวมในระดับท่ีเล็กกว่า ต้องไม่ท าให้ส่วนรวมในระดับท่ี
ใหญ่กว่าเสียหาย แบ่งส่วนรวมออกเป็น 5 ระดับ เรียกโดยย่อว่า SRUTE Model ได้แก่ ตนเอง (Selก ญาติ
หรือพวกพ้อง (Relative) หน่วยงานหรือองค์กร (Unit) อาณาเขตหรือประเทศ (Teritor) และมนุษยชาติหรือ
ส่ิงแวดล้อม (Earth) และแบ่งการกระท าออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดี ปกติและช่ัว โดยพิจารณาจากเจตนาของ
การกระท าประกอบกับผลท่ีเกิดขึ้นต่อส่วนรวมในแต่ละระดับ โดยมีหลักการส าคัญ คือ "เกรงใจ น้ าใจ 
ใคร่ครวญส่วนรวม" 
1.6 ขับเคล่ือนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข "MOPH" MOPH Code of Conduct 
เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
1.7 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
1.8 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นโด และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 
2544 
1.9 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตมท่ีกฎหมายก าหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุ และหรือมาตรการอื่น ๆ 
ตามท่ีวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ EB 19 
1.10 นโยบายการลงพื้นท่ี และการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2) มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรม ท่ีระบุวัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 
3) การรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการด าเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานท่ี 

ท่ีจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 
๔) ผู้บังคับบัญชา จะต้องส่ังการหรืออนุญาตให้น าโครงการ/กิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม

หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ภาพถ่ายกิจกรรม และรายงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์ม 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 
       เครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตและการบริหารงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

เลขท่ี 227 หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองแดง  อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โทร.054-718261 
 
 
 
 



 

ค าสั่งส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
ที่  100/256๔ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรม Strong ของ  
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

________________ 
 

  ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางใน              
การปฏิบัติการส่งเริมคุณธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 
  ฉะนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนขมรมจริยธรรม ชมรม Strong 
ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม โดยมีองค์ประกอบหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบ 
 1.1 นายฉลองชัย   สิทธิวัง สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม            ประธาน 
 1.2 นายกันติพจน์  ปานช่าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      รองประธาน 

1.3 นายธงชัย       ธิลาว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       คณะท างาน 
1.4 นายฤทธิรณ    จันทร์ค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       คณะท างาน 
๑.๕ นางพูลทรัพย์   สอนนนฐี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       คณะท างาน 
1.๖ นายปรัชญา    วัฒนะ          เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      คณะท างาน 
1.๗ นายชัยวัฒน์    โลกค าลือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       คณะท างาน 
1.8 นายณรงค์ศักดิ์ ใจเดช          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       คณะท างาน 
1.9 นายอภิชาต    อุตยะราช      พนักงานสุขภาพชุมชน                     คณะท างาน 
1.10นางสาวธันย์ชนก  เกสนา     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       คณะท างาน 
1.8 นางสาวศศิธร  กันทะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     คณะท างานและเลขานุการ 

 1.๙ นางสาวอุรัชญา  ร่วมญาติ     เจ้าพนักงานธุรการ                 คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



 2. หน้าท่ีและอ านาจ 
  2.1 ให้คณะท างานมีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมใน
หน่วยงาน กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีมีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยาย
ระยะเวลาบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 
  2.2 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชมรม Strong และด าเนินการ
ขับเคล่ือนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1   
(พ.ศ.2564-2565) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ชมรม Strong  
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2.3 ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ
ด าเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาท่ีก าหนด 

 2.4 ด าเนินการอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี   1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ 
 

    
 

 
                         (นายฉลองชัย   สิทธิวัง) 
                     สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  

  


