
 
ระเบียบบ 

ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง “จิตพอเพียงตานทุจริต” 
………………………………………………………… 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดมีการวิเคราะหภาพอนาคต ของประชาชน
และสังคมไทย ในระยะ 5 ปขางหนาวา หากยุทธศาสตรชาติไดรับความรวมมือรวมใจทุกภาคสวน ของสังคมไทยในการน าไป
ปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักตอการทุจริตมากข้ึน มีการใหความสนใจ  ตอขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของ
การทุจริตที่มีตอประเทศมากขึ้น เพื่อใหภาพอนาคตดังกลาวสามารถ บรรลุผลไดจริง ภาคประชาชนตองใหความสำคัญอยาง
แทจริงกับการปรับประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชประกอบหลักการตอตานการทุจริตอื่นๆ เพื่อสรางฐาน
ความคิด จิตพอเพียงตานทุจริตใหเกิดข้ึน  

การใชหลัก STRONG มาประยุกตใชในการตอตานการทุจริตอ่ืนๆ  
S (sufficient) บุคคลและชุมชนนอมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตใชเปนหลักในการ 

ทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงเปนตัวอยางในการเผยแพรแนวคิดการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนเครื่องมือใน
การปองกันการทุจริต  

T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปรงใสตรวจสอบไดเปนที่ตั้ง  
R (realize) บุคคลและชุมชน มีความเขาใจและตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะหและระบุถึงความเสี ่ยงตอการทุจริต เขาใจถองแทเกี ่ยวกับการแยกแยะ 
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม พรอมแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวได  

O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุงพัฒนาชุมชนใหเกิดความโปรงใสและรวมสรางวัฒนธรรม ไมทน
ตอการทุจริตใหเกิดขึ้น และไมยอทอตอการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใหสำเร็จลุลวง ไดตามเปาหมายที่กำหนด
รวมกัน  

N (kNowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองคความรูอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเทาทันตอสถานการณ 
การทุจริตของชุมชนและของประเทศ  

G (generosity) บุคคลและชุมชนรวมพัฒนาชุมชนใหมีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรม และ     
จิตพอเพยีง  

ความหมายขอความในระเบียบ ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต หมายถึง ขาราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ลูกจางประจาง ลูกจางชั่วคราว ที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และพัฒนาความโปรงใส หมายถึง การกระทำใดๆ ขององคกร ที่
แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากร ตั้งอยูบนฐานคติ
ของความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกที่ดีตอหนาที่ ทั้งนี้การกระทำใดๆนั้น สามารถตรวจสอบและ ชี้แจงไดเมื่อ ความโปรงใสที่ใช
ในการบริหารงาน หมายถึง การสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งจากภายใน และภายนอกหนวยงาน
สามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆ มีการสื่อสารและแสดงความ รับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการ
ในการติดตาม และประเมินผลที่ไดรับการยอมรับวา เที่ยงตรง และเชื่อถือไดในโลกยุคปจจุบันไดเนนถึงความสำคัญของความ
โปรงใส วาเปนมาตรการสำคัญที่ชวย ปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ชวยใหหนวยงานและผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการ
ปฏิบัติงานหรือมีการ บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสรางความเปนธรรมแกประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง 
มิใชเฉพาะ กลุมหรือพวกพองดังนั้นจึงมีความจ าเปนที่ภาครัฐจะตองมีมาตรการ และแนวทางในการสรางความโปรงใสใหเปน  
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รูปธรรม เพื่อใหไดการยอมรับและเชือ่ถือ ที่รวมตัวเพื่อความโปรงใสในการทำงาน คนทำงานจะตองปฏิบัติ
ใหเกิด ความถูกตองโปรงใส รวมถึงจิตใตสำนึกของแตละบุคคลที่มีความฝกใฝที่จะด าเนินการใหเกิดความถูกตองเปนหลัก 
เปนไปดวยความโปรงใส มีที่มา-ที่ไป สามารถตรวจสอบไดทุกเรื่องและทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ของตนเอง 
ตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  

หมวดที่ ๑  
ชื่อ – สถานที่ 

๑ . ชื่อ ชม รม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณ ธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ พัฒนา
ความโปรงใสของสำงานนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

๒. สถานที่ตั้งกลุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

หมวดที่ ๒  
วัตถุประสงค 

๓. วัตถุประสงคของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
และ พัฒนาความโปรงใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  

เพื่อผลักดันการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงตานทุจริต ดวย
กรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงคยอย คือ  

1. เพื่อปลูกฝง STRONG จิตพอเพยีงตานทุจริต แกบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หนองสองหอง  

2. เพื่อปลูกฝง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
จิตสำนึกความละอายใจในการทำทุจริตและไมทนตอการทุจริต  

3. เพื่อปองกันการทุจริตเชิงรุกผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
4. เพื่อยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
๕. เพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร  
๖. เพื่อสงเสริมใหกลุมบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ใหความสำคัญ

และ เสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม  
 

หมวดที่ ๓ 
สมาชิก 

๔. สมาชิกกลุม บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

หมวดที่ ๔ 
การพนสภาพสมาชิก 

๕. การพนสมาชิกภาพ ดังนี้  
๕.๑. โอนยายไปสังกัดสวนราชการอ่ืน  
๕.๒. เสียชีวิต  
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หมวดที่ ๕ 
หนาที่ของสมาชิก 

๖.สมาชิกมีหนาที่  
๖.๑. วิเคราะห กำหนดแนวทาง กิจกรรม ข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินการกิจกรรม ตางๆ 

ของกลุมรวมพลังเพื่อเสริมสรางการบริหารงานที่โปรงใส  
๖.๒. ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางและข้ันตอนเพื่อใหสอดรับกับระยะเวลาที่กำหนดไว  
๖.๓. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตางๆของกลุมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุง กิจกรรมตางๆ  
๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ทราบ  

หมวดที่ ๖ 
คณะกรรมการ 

๗. คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ 
พัฒนาความโปรงใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง พ.ศ.2564  

ประกอบดวย คณะกรรมการไมเกิน ๗ คน ซึ่งไดรับเลือกจากสมาชิกกลุมและใหผูที่ไดรับเลือกดำเนินการ 
คัดเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุม โดยใหมีวาระการดำรงตำแหนงเปนคณะกรรมการกลุม ไมเกิน คราวละ ๒ 
ป และอาจไดรับเลือกเขามาเปนคณะกรรมการกลุมไดอีกคร้ัง  

หมวดที่ ๗ 
การประชุมสมาชิก 

๘. การจัดประชุมสมาชิกประจำป อยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง  

หมวดที่ ๘ 
บทเฉพาะการ 

๙. ใหประธานคณะกรรมการกลุมเปนผูรับรักษาการตามระเบยีบนี ้ 
๑๐. ระเบียบนี้สามารถแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาชิก

กลุม ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓  
 

  ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 
 

   

    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 

 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
 

 


