
 
 

ระเบียบและแนวทางการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

********************** 

 กลุ่ม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” หมายถึง  บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
ท าให้การใช้อ านาจหน้าท่ีเป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
2. การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา 
3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ 

ความสัมพันธ์จากท่ีเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน  
  4. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการสร้างความน่าเช่ือถือ 
  5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
  6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพือ่ประโยชน์ส่วนตน 
  7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
  8. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
  9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
          10. รูปแบบอื่นๆ 
 

 ร่วมต้านทุจริต  หมายถึง  การกระท าใด ๆ ที่แสดงออกถึงความชัดเจนตรวจสอบได้  ตรงไปตรงมา   
มีการเปิดเผยข้อมูล การประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้
การกระท าใด ๆ นั้น สามารถตรวจสอบและช้ีแจงได้ 

 บริหารโปร่งใส  หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการส่ือสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการ
ติดตามและประเมินผลทั้งที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง และเช่ือถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุ บันได้เน้นถึง
ความส าคัญของความโปร่งใส  ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน ช่วยให้หน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น
ที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ และแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและ
เช่ือถือ ที่รวมตัวเพื่อความโปร่งใสในการท างาน  คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงจิต
ใต้ส านึกของแต่ละบุคคล  ที่มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก  เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
มีที่มา – ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเร่ืองและทุกกระบวนการ  มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนัก



 
 

ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับ
ราชการตลอดเวลา”  

  หมวดที่ ๑ 
                                                  ช่ือ – สถานที่ 
 

๑. ช่ือกลุ่ม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง หมู่ 9 ต าบลหาดส าราญ 

อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

 

                                         หมวดที่ ๒ 
 วัตถุประสงค์ 
 

๓. วัตถุประสงค์ของกลุ่ม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  

และแยกแยะเร่ืองส่วนตัวกับส่วนรวม  
3.2 เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การ 
๓.3 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง เห็น 

ความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 
      ๓.4 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง มี
จิตส านึกและมีความตระหนักด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ความรับผิดชอบ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

  หมวดที่ ๓ 
  สมาชิก 
 

๔. สมาชิกกลุม่ 
บุคลากรที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง เป็นสมาชิกกลุ่มโดยให้
บุคลากรสมัครเข้าร่วมกลุ่มทาง Application LINE “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

 

  หมวดที่ ๔ 
  การพ้นสมาชิกภาพ 
 

๕. การพ้นสมาชิกภาพดังนี้ 
๕.๑ ตาย 
๕.๒ โอนย้ายไปสังกัดอื่น 
๕.๓ ลาออก หรือถูกให้ออก ปลดออก เกษียณอายุ 
๕.๔ แสดงเจตนาชัดเจนที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิก 



 
 

 

 หมวดที่ ๕ 
   หน้าที่ของสมาชิก 
 

๖. สมาชิกมีหน้าที่ 
1. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัญคือ การมีเหตุผล ความสมดุล 
การมีภูมิคุ้มกัน STRONG ภายใต้พันธะสัญญาร่วมกันคือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่ืนรู้ สู้ทุจรติ จิต
พอเพียง”  อันประกอบด้วย 

S (Sufficiency) หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต คือบุคคลสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอยา่งเป็นอัตโนมัติ 

T (Transparency) หลักความโปร่งใส คือ สร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย ตรวจสอบได้ 
R (Realise) หลักความต่ืนรู้ คือ การต่ืนรู้และพร้อมท่ีจะลงมือท าต่ืนรู้ในปัญหาการทุจริต และเฝ้า

ระวังการทุจริต  
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อื่นเปล่ียนแปลงตามเราไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เช่น การ

ต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการท่ีดีขึ้น 
N (Knowledge) ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดส่ิงใหม่ เพราะอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงใน

ช่องทางการทุจริตมากขึ้น 
     G (Generosity) ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง 
 

2. ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่   เปิดเผย      
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการ
ส่ือสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผล
ที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชนและหน่วยงานอื่น 
มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง  ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งยึดแนวทางตามพระราชด ารัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงาน “การรับราชการตลอดเวลา” 
 
  หมวดที่ ๖ 
  คณะกรรมการ 
 

๗. คณะกรรมการกลุ่ม “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
ประกอบด้วย 
๑) สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ  
๒) ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
๓) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ 

 
 
 



 
 

 การด ารงต าแหน่ง 
       ๑)  สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ     ประธานกรรมการ 
       ๒)  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ   รองประธานกรรมการ 
       ๓)  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ กรรมการและเลขานุการ 
             
  หมวดที่ ๗ 
  การประชุมสมาชิก 
 

๘. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๙. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 
 

                      ประกาศ ณ วันที่  24   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 (นายสรรเสริญ  เส้งขาว) 
                             สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 

  
 

 

 
 


