ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
พัฒนาความโปร่งใสสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดาเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ตาม วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)” สานักงาน สาธารณสุข
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ จึงให้ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมสนับ สนุนให้ บุคลากร มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของทุก องค์กร
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริต และ
การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม ของสานักงาน สาธารณสุขอาเภอชานุมาน
และโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต” หรือ Model STRONG
S (Sufficiency) ความพอเพียง
T (Transparency) ความโปร่งใส
R (Realise) ความตื่นรู้
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า
N (Knowledge) ความรู้
G (Generosity) ความเอื้ออาทร นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักคุณธรรมในการดาเนินงาน
๑.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.หลักธรรมาภิบาล คือ
-หลักนิติธรรม
-หลักคุณธรรม
-หลักความโปร่งใส
-หลักการมีส่วนร่วม
-หลักความรับผิดชอบ
-หลักความคุ้มค่า
๓.หลัก ๔ ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG แก่บุคลากรในสังกัด
๒.เพือ่ ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความ อายและไม่ทน
ต่อการทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด
๓.เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของแก่บุคลากรในสังกัด
๔.เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของแก่บุคลากรในสังกัด

๕.ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ หรือชมรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการดาเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ โดยไม่ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ระเบียบและแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
๑.ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่ วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์ ส่วนตัว
มาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลาเอียง
๒.สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อามีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น แบบอย่าง
๔.สร้ า งวัฒ นธรรมองค์กร สร้ างสภาพแวดล้ อ มสนับสนุนการหลี กเลี่ ยงประโยชน์ ทับซ้ อน และสร้า ง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๕.ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน คุณ
ธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA )
๖.ดาเนินงานร่วมกับคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector
Management Quality Award : PMQA ) สานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ๗.ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ “จิตพพอเพียงต้านทุจริต” หรือ
Model STRONG ซึ่งนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กิจกรรมหลัก
๑.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอชานุ ม านเป็ น หน่ ว ยงานที่
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
๒.มีการประชุมกลุ่มทุกไตรมาสเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก ในการกาหนดแนวทางกลุ่มเพิ่มเติม
๓.จัดประชุม/สัมมนา ฯ เพื่อจัดทาระเบียบและแนวทางขับเคลื่อนชมรมฯให้บรรลุ วัตถุประสงค์ใน การ
จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน ๔
. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ “จิตพอเพียงต้านทุจริต ” หรือ Model
STRONG ซึ่งนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสาคัญคือ การมีเหตุผล ความสมดุล
การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการทาโมเดล ความหมายของ STRONG
ในแต่ละความหมาย ประกอบด้วย
S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ
T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย
R - Realise ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทา ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะสอดคล้อง กับ
O - Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้องคือการต่อสู้ใน
จิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราบริหารจัดการให้ดีขึ้น

N - Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง ของ
ทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบ ความรู้ เปลี่ยนแปลง
เสมอในทุกเรื่อง
G - Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่สาเหตุของการ เกิด
การทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอื้ออาทรในนิยามนั้นมิได้ ต้องการ
หวังผลตอบแทน และค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย MOPH สุข คือ
M:Masteryฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O:Originalityสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P:People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทางาน
H:Humilityมีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุ ค ลากรในสั ง กั ด มีจิ ต พอเพี ย งต้ า นทุ จ ริ ต โดยการมุ่ ง พั ฒ นาบุ คลากรให้ ก้า วไปข้ า งหน้ า ด้ ว ยการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง

(นายสมศักดิ์ หอมชื่น)
สาธารณสุขอาเภอชานุมาน

