บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง ลบ.15120 โทร. 0 3644 1103
ที่ ลบ ๐532/799
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง ขออนุญาตนาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
เรียน สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
ตามที่ ส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอหนองม่ว ง จัดตั้ง ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจ ริ ต ส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอหนองม่ว ง ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อผลั กดันการป้องกั น
การทุจริตเชิงรุก ด้วยการเสริมสร้างบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านการทุจริตด้วย กรอบ STRONG นั้น
งานกฎหมาย สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรม
STRONG จิ ตพอเพียงต่อต้านการทุจริต สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่ว ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายพศิน ปากกาทองคา)
นักวิชการสาธารณสุขชานาญการ
( / ) ทราบ ( / ) อนุมัติ

(นายสมบูรณ์ ดาขา)
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
วัน/เดือน/ปี : 1 พฤษภาคม 2564
หัวข้อ: ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ประชาสั มพั น ธ์ กิจ กรรมชมรม STRONG
อาเภอหนองม่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จิต พอเพีย งต่ อ ต้า นการทุ จริ ต ส านั กงานสาธารณสุ ข

Linkภายนอก: ………………………………………………………………………………………………………………..…………..
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายพศิน ปากกาทองคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบูรณ์ ดาขา)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายพศิน ปากกาทองคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ต่อต้านการทุจริต
สร้างจิตสานึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมภายใต้ แนวคิด “จิตพอเพียง
ต้านทุจริต” หรือ Model STRONG
S (Sufficiency) ความพอเพียง
T (Transparency) ความโปร่งใส
R (Realise) ความตื่นรู้
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า
N (Knowledge) ความรู้
G (Generosity) ความเอื้ออาทร
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยมีความสาคัญคือ การมี เหตุผลความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน
STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการทาโมเดล ความหมายของ STRONG ในแต่ละ
ความหมาย
S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคล สามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ
T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย
R - Realise ตื่นรู้คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทา ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะสอดคล้องกับ
O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ ถูกต้องคือการต่อสู้ในจิตใจกับการ
ไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น
N - Knowledge ความรู้คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางของทุจริต
มากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้เปลี่ยนแปลงเสมอ
ในทุกเรื่อง
G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุของการเกิด
การทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติความ เอื้ออาทรในนิยามนั้นมิได้ต้องการหวัง
ผลตอบแทน
ภายใต้สัญลักษณ์STRONG คือ
☺ มือกาแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้ กับการทุจริต
ความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
☺ มือขวาที่กาแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S: sufficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตน โปร่งใส (T: transparency) พร้อมให้ ตรวจสอบได้
☺ กามือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้(R: realise) ต่อปัญหา การทุจริตมุ่งมั่น
ไปสู่อนาคตข้างหน้า (O: onward ) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน ของชาติแสวงหาพัฒนาความรู้
(N: knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์และมีความเอื้ออาทร (G: generosity) ต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรม
และกฎหมาย สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand4.0) การพัฒนาที่สมดุล
ใน 4 มิติ (Thailand 4.0) คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์( Human Wisdom) ด้วยการพัฒนา
คนไทยให้เป็น “มนุษย์ ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
บ่มเพาะ ความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณธรรมร่วม และค่ านิยมที่ดีคือ สังคม มีความหวัง (Hope)
สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์(Harmony) การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น ต้องใช้ “คุณธรรมนาการ พัฒนา” คือ ให้ความสาคัญกับการพั ฒนาคน

โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้อง ร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย
ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทาดี มีคุณธรรมเป็นรากฐานสาคัญในการดาเนินชีวิต
“คุณธรรม” (Virtue) หมายถึง สภาพความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน และแสดง ออกเป็น
การประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม คุณธรรมระดับบุคคลแบ่งได้ เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
(๑) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยผลักดัน ทาให้คนเกิดความเพียรพยายามทาในสิ่งที่มุ่ง หมายไว้ให้สาเร็จ ประกอบด้วย
วินัย อดทน ขยัน
(๒) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง สร้างแรงผลักดันให้เกิดคุณธรรม ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับผิดชอบ
(๓) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้คนทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย มีสติ พอเพียง
(๔) คุณธรรมที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ โดย มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญู เสียสละ
นอกจากคุณธรรมระดับบุคคล ยังมีคุณธรรมของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีหลักการสาคัญ ๒ ข้อ ได้แก่
(๑) ข้อห้าม คือ ห้ามทาให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีความทุกข์
(๒) ข้อพึงปฏิบัติ คือ ให้ทาให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีความสุข
วัตถุประสงค์ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
เพื่ อ ผลั ก ดัน การป้ องกั น การทุ จ ริต เชิง รุ ก ด้ ว ยการเสริม สร้า งบุค คลและชุ ม ชนมี จิต พอเพี ย ง
ต้านการทุจริตด้วย กรอบ STRONG โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ
๑. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตแก่ บุคลากรสังกัดสานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองม่วง และภาคประชาชนในอาเภอหนองม่วง
๒. เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
จิตสานึกความละอายใจในการทาทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต
๓. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. เพื่อยกระดับการรับรู้การการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ
แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๑. สร้างแนวร่ว มเครื อข่ายสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง และเครือข่าย
๒. สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตให้กับ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วงและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
๓. ดาเนินตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
เป้าหมายชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๑. บุคลากร ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติเพิ่มขึ้น
2. ปลูกฝังคุณธรรมทั้ง ๔ เรื่อง วินัย/พอเพียง/สุจริต/จิตอาสา
3. องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมจริยธรรม/องค์กรคุณธรรม
คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ เรื่อง ดังนี้
๑.พอเพียง เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะนาไปสู่คุณธรรมอื่นๆ มีความ
หมายถึง ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทัน -

การเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษา
คาพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ
๒.วินัย เพื่อเสริ มสร้างการประพฤติปฏิบัติตนให้ มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน
มีความหมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า มีวินัย
ต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งควรมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัย
เพื่อส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น เปิดใจรับทุกคาแนะนา หรือคาติชม
และนาความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข
๓. สุจริต เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่น ยืนหยัดในการรั กษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทา ที่ไม่ซื่อตรง
ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ผลจะต้องปลูกฝัง
ให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคม
ตั้งแต่ เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม
๔. จิตอาสา เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่ว มกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็น
ผู้ที่ใส่ใจต่อสังคม สาธารณะ และอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร
ต่อคนร่วมสังคม ทาอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน
รพ.สต.ยางโทน

รพ.สต.ดงดินแดง

รพ.สต.ชอนสารเดช

รพ.สต.บ้านหนองบุ

รพ.สต.ดงดินแดง

ที่
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ- นามสกุล
นายสุทัศน์ สุรสหัสสานนท์

นางสาวไพจิตร อุ่นอ่อน
นางสุรีย์ อ่าบุตร
นางสาวกมลทิพย์ ไชยรัชตะวัฒน์
นางสาวบุญรัตน์ ยาชัย
นางสาวจันทร์นิภา เหล่ารอด
นางสาวบุญยาพร สุวรรณเพชร
นางนิตยา โพธิ์สุนทร
นางสาวเทียมใจ หยดย้อย
นายบัญชา หมื่นกล้า
นางทัศนีย์ ภู่ศรีพงษ์
นางสาวบุศรา ศรีสุนทร
นางสาวณิชาดา จิรธรภักดี
นางสาวศุจีนันทน์ พลอยภักดี
นางอโณทัย ใจสว่าง

รพ.สต.บ่อทอง

รพ.สต.ชอนสมบูรณ์

สสอ.หนองม่วง

16
17
18
19
20
21
22
23

นางสาวปัทมพร อวิชัย

24
25
26
27

นายพศิน ปากกาทองคา

นางผจงจิต สดใสญาติ
นายสุขสาราญ ธนภูมิปัญญา
นางสุพรนภา ชินพร
นางสาวจันทร์ศิริ บัวต๋า
นางสาวบังอร ดวงเกตุ
นายดิสพล แจ่มจันทร์

นายสมบูรณ์ ดาขา
นางชนัดดา ผาสุกมูล
นายทินภัทร ทองมั่น
นายคมสัน สุระเวช

