
ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

โรงพยาบาลพรหมบุรี 

  การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ
จะต้องด าเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ตาม
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จึงให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุด              ของ
ทุกองค์กร  
  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมของโรงพยาบาล          
พรหมบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG 
 
  S (Sufficiency)   ความพอเพียง 
  T (Transparency)   ความโปร่งใส 
  R (Realize)    ความต่ืนรู้ 
  O (Onward)    มุ่งไปข้างหน้า 
  N (Knowledge)   ความรู้ 
  G (Generosity)   ความเอื้ออาทร 
   
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG แก่บุคลากรในโรงพยาบาลพรหมบุรี 
 ๒. เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงความอายและไม่
ทนต่อการทุจริต แก่บุคลากรในโรงพยาบาลพรหมบุรี 
 ๓. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของแก่บุคลากรในโรงพยาบาลพรหมบุรี
 ๔. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของแก่บุคลากรในโรงพยาบาลพรหมบุรี 
 ๕. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ หรือชมรมอื่นๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตรวมท้ังการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ท้ังนี้ โดยไม่ด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน 
 ๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. หลักธรรมาภิบาล คือ 
  2.1 หลักนิติธรรม 
  2.2 หลักคุณธรรม 
  2.3 หลักความโปร่งใส 
  2.4 หลักการมีส่วนร่วม 
  2.5 หลักความรับผิดชอบ 
  2.6 หลักความคุ้มค่า 
 ๓. หลัก ๔ ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 
ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์
ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ล าเอียง 
 ๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อามีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนท่ียึดหลักคุณธรรม
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีในการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่าง 
 ๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเล่ียงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ๕. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment 
: ITA ) 
 ๖. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ“จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model 
STRONG ซึ่งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 
กิจกรรมหลัก 

1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ให้โรงพยาบาลพรหมบุรีเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. มีการประชุมกลุ่มทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่ม
เพิ่มเติม 

3. จัดประชุม/สัมมนาฯ เพื่อจัดท าระเบียบและแนวทางขับเคล่ือนชมรมฯ ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ใน
การจัดต้ังชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ“จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ
Model STRONG ซึ่งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัญคือ การมีเหตุผล
ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการท าโมเดล ความหมาย
ของ STRONG ในแต่ละความหมาย ประกอบด้วย 
 
 



 S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 
 T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 
 R - Realize ต่ืนรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมท่ีจะลงมือท า ต่ืนรู้ในปัญหาการทุจริต  
 O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปล่ียนแปลงตามเราไปในทิศทางท่ีถูกต้องคือการต่อสู้ใน
จิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น 
 N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดส่ิงใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปล่ียนแปลงในทาง
ของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้
เปล่ียนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 
 G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุของการ
เกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอื้ออาทรในนิยามนั้นมิได้
ต้องการหวังผลตอบแทน  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. บุคลากรในโรงพยาบาลพรหมบุรีมีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส         
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมท้ังร่วมกัน
พัฒนาบุคลากรให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง 
 ๒. เกิดการป้องปรามการทุจริตในองค์กร ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากข้ึน 
 ๓. บุคลากรในโรงพยาบาลพรหมบุรีมีจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นแกนน าสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อ
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
โรงพยาบาลพรหมบุรี 

1. สร้างแนวร่วมเครือข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของบุคลากรโรงพยาบาลพรหมบุรี 

2. สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส แก่เจ้าหน้าท่ีของบุคลากรโรงพยาบาลพรหมบุรี 

3. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสโรงพยาบาลพรหมบุรี 

เป้าหมาย 
 ๑. บุคลากรมีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัว 
 ๒. บุคลากรวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงความอายและไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 3. โรงพยาบาลพรหมบุรีได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบในการเสริมสร้างจริยธรรม 
 

คณะท างานชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทจุริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
โรงพยาบาลพรหมบุรี 

 
1. นายธีรศักดิ์  เด่นดวง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี   ประธาน 
2. นางสาวิตรี  เสนามนตรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   รองประธาน 
3. น.ส.นภัทร  พานิชเจริญ  เภสัชกรช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 
4. น.ส.พัชรี  ต้ังเจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   คณะท างาน 
5. น.ส.พิมพ์ชนก  บุญประกอบ  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ    คณะท างาน 
6. นายปภากร  ธรรมชัย   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   คณะท างาน 
7. นายนราวิชญ์  แก้วคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   คณะท างาน 
8. น.ส.ปวีณา  เหมือนเมือง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  คณะท างาน 
9. น.ส.ธัชกร  สุนทรโภคิน  พนักงานบริการ         คณะท างานและเลขนุการ 
10 น.ส.จิราภรณ์  พึ่งอ าพล  เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขนุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของกิจกรรมชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลพรหมบุรี 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมา

ณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

หมาย

เหตุ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 

1. กิจกรรมพรหมบุรีพอเพียง - เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนมีความเข้าใจ
สถานะภาพทางการเงินของโรงพยาบาล 
 - เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. กลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 
2. คณะท างาน
ชมรมจริยธรรม 
3. คณะท างาน 

STRONG 

 - บุคลากรเข้าใจใน
ส่วนของค่าใช้จ่าย
ของรพ.มากข้ึน 
- บุคลากรให้การ
บริการที่ดีย่ิงข้ึน
เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
บริการมากข้ึน 

-      

2. กิจกรรมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

- เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงพยาบาล
พรหมบุรีเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. คณะท างาน 
ITA 
2. คณะท างาน
ชมรมจริยธรรม 
3. คณะท างาน 

STRONG 

รพ.ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
ITA เกินร้อย
ละ 92 

 -      

3. กิจกรรมแสดงเจตจ านงใน
การบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล
พรหมบุรีและหัวหน้างาน 

- เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกตามหลัก STRONG 1. คณะท างาน
ชมรมจริยธรรม 
2. คณะท างาน 

STRONG 

 กระตุ้นจิตส านึกของ
บุคลากรทุกคนใน
โรงพยาบาลพรหม
บุร ี

-      



 


