
 

 

 

ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจรติ โรงพยาบาลปะเหลียน 

 การเสริมสร้างจิตส านึก การไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิด ในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อ 
การทุจริต ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความอาย
หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน เกิดเป็นสังคมท่ีปลอด
จากการทุจริต ในท่ีสุด 
กรอบแนวคิดชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 น าหลักการ STRONG MODEL มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของชมรมฯ เพื่อให้เกิดการ
บริหารงานท่ีโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ดังนี้ 
 1. S – Sufficiency คือ การน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการท างาน และ
การด าเนินชีวิต สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ 
 2. T -  Transparency คือ การสร้างวัฒนธรรมการเปิดเผย ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
 3. R – Realise คือ การตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน การแยกแยะผลประโยชน์ของส่วน
บุคคล กับผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงการเฝ้าระวังการทุจริต คอร์รัปช่ัน  
 4. O – Onward คือ การมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรม การไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาหน่วยงานให้มีการ
บริหารจัดการท่ีดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. N – Knowledge คือ การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอ ให้เท่าทันการกับสถานการณ์การ
ทุจริต 
 6. G – Generosity คือ การสร้างความเอื้ออาทร บนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง 
คุณสมบัติสมาชิกชมรม  
สมาชิกชมรม ต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามข้อก าหนด ดังนี้ 
 1. เป็นบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลปะเหลียน และ/ หรือประชาชนท่ัวไป ท่ีต้องการสมัครเป็น
สมาชิก และได้ยื่นใบสมัครสมาชิก พร้อมเอกสารฯ ตามข้อก าหนดของชมรมฯ และผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการชมรมฯ 
 2. เป็นผู้มีพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 ด้านความพอเพียง (Sufficient) 
  2.2 ด้านความโปร่งใส (Transparency) 
  2.3 การตื่นรู้ (Realize)  
  2.4 การมุ่งไปข้างหน้า (Onward) 
  2.5 การแสวงหาความรู้ (Knowledge) 
  2.6 ความเอื้ออาทรและแบ่งปัน (Generosity) 



 3. เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นพร้อมท่ีจะร่วมท า กิจกรรม ขยายผลสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต รวมท้ัง
สนับสนุนการด าเนินงานของชมรม ได้ 
วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลปะเหลียน 
 1. เพื่อปลูกจิตส านึก การไม่ทนต่อการทุจริต ด้วย STRONG MODEL แก่บุคลากรโรงพยาบาล      
ปะเหลียน 
 2. เพื่อปลูกฝังแนวคิด การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวม การละอายต่อ
การกระท าการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต 
 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต การกระท าท่ีเส่ียงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในโรงพยาบาลปะเหลียน และในชุมชน สังคม 
 4. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคม และประเทศ 
ระเบียบ/ แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาล        
ปะเหลียน 
 1. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลปะเหลียน 
 2. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การไม่ทนต่อการทุจริต 
 3. สนับสนุนการเสริมสร้างจิตส านึกการไม่ทนต่อการทุจริตด้วย STRONG MODEL แก่บุคลากร
โรงพยาบาลปะเหลียน 
 4. สนับสนุนการปลูกฝังแนวคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนรวม การ
ละอายต่อการกระท าทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต แก่บุคลากรโรงพยาบาลปะเหลียน และหน่วยงานในสังกัด 
 5. ตรวจสอบ เฝ้าระวังป้องกันการทุจริต และการกระท าท่ีเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
โรงพยาบาลปะเหลียน และหน่วยงานในสังกัด 
คณะผู้ก่อต้ังชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลปะเหลียน 
1. นายสุภพงษ์ หาญวัฒนกุล  นายแพทย์ช านาญการ       ประธานกรรมการ 
2. นายวีระชัย เพ็ชรเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. ร.อ.หญิงอุไรรักษ์ เล้ียววัฒนาสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 
4. นายวรวิทย์ สกุลไทย   ทันตแพทย์ช านาญการ     คณะท างาน 
5. นางลักษิกา ทองเรืองศรี  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ    คณะท างาน 
6. นางอรอุมา เบ็ญระเหม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    คณะท างาน 
7. นางเกสร บุญเรืองขาว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    คณะท างาน 
8. นางมยุรี สุดรักษ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ   คณะท างาน 
9. นางมณฑา เรือนแก้ว   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ    คณะท างาน 
10. นางวรรณารัตน์ กิจปกรณ์สันติ เภสัชกรช านาญการ     คณะท างาน 
11. นางมณฑา พุ่มเกล้ียง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    คณะท างาน 
12. นายหิรัญ เมธีศิโรรัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    คณะท างาน 
13. นางพรทิพย์ เรืองนะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    คณะท างาน 
14. นางกิตติมา จิตรอักษร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     คณะท างานและเลขานุการ 
15.นางสาวภัทราพร จุลจ้าย  พนักงานธุรการ         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

..................................................................................... 
 


