
 
 
 
 

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
โรงพยาบาลพิชยั 

                    ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์ภาพอนาคต
ประชาชนและ สังคมไทย ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาค
ส่วน ของ สังคมไทยในการไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมกีารตื่นตัวต่อการทุจริตมากข้ึน มีการให้ความสนใจต่อ
ข่าวสาร และตระหนักถึงผลกระทบของการทจุริตทีม่ีต่อประเทศมากข้ึน เพื่อให้ภาพอนาคตบรรลุผลได้จริง ภาค 
ประชาชนต้องให้ความสาคัญอย่างแท้จริง กบัการประยกุต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบ หลักการ
ต่อต้านการทจุริต เพือ่สร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทจุริตให้เกิดข้ึน  
 

การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการาด้านทุจริตอ่ืน ๆ 
 

  S :  Sufficient           การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้เป็นหลักในการท างานและ
ด าเนินชีวิต 
  T :  Transparent       การปฏิบัตงิานบนฐานความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้
  R :  Realize              การตระหนกัรูส้ึกปญัหาการทจุริต คอร์รับช่ัน และการแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและส่วนร่วม 
  O :  Onward              การสร้างวัฒนธรรมไมท่นต่อการทุจริต 
  N :  Knowledge           การพัฒนาองค์ความรูอ้ย่างสม่ าเสมอเพื่อใหเ้ท่าทันสถานการณ์ทุจริต 
  G :  Generosity           การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
 
  เพื่อผลักดันการป้องกันการทจุริตเชิงรุก ด้วยการเสรมิใหเ้จ้าหน้าที่และชุมชนมีจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ตามกรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยคือ 

๑. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลพิชัย และ ผู้มารับ
บริการของอ าเภอพิชัย 

๒. เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรบัฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนส์่วนตัวและส่วนรวม ความ
ละอายใจการท าทุจริต  

๓. เพื่อปอ้งกันการทจุริตเชิงรกุผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน 
๔. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของเจ้าหน้าที่และชุมชน สังคมและประเทศ 

 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อนชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
 

          ๑.สร้างแนวร่วมเครือข่ายสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทจุริต ของโรงพยาบาลพิชัย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเครือข่าย 

  ๒.สร้างการรบัรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครอืข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านการทจุริตให้กับ 
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผูม้ีส่วนได้เสียกับองค์กร  

          ๓.ด าเนินตามวัตถุประสงค์หลกัของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตของโรงพยาบาล
พิชัย  

เป้าหมายชมรม STRONG 
           1.เจ้าหน้าที่และประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

และประเทศชาติเพิ่มข้ึน ปลูกฝงัคุณธรรม ๔ เรื่อง  พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
                     2.องค์กรได้รบัการยอมรับให้เป็นองค์กรตน้แบบการเสรมิสร้างจริยธรรม 
 

คุณธรรมท่ีพึงประสงค์ ๔ เรื่อง คือ 
 ๑.พอเพียง เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะน า ไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ มีความ หมายถึง 

ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมผีล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความ
พอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝรู่ ้รักษา
ค าพูดและซื่อสัตย์ ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรงุตน ขยัน อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เสมอ  

๒.วินัย เพื่อเสรมิสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยใหม้ีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการอยู ่ร่วมกัน มี
ความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทัง้วินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ ก้าวหน้า วินัยต่อ
องค์กร สงัคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึง่ควรมีทัง้วินัยใน ตนเอง และวินัยเพือ่
ส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเปน็ เปิดใจรับทุก ค าแนะน า หรือค าติชม และ
น าความผิดพลาดมาปรบัปรุงแก้ไข  

๓.สุจริต เพื่อแก้วิกฤติการทจุริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืน 
หยัดในการรักษาความจรงิ ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระท าที่ไมซ่ื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ ของ
บุคคลอื่นทีจ่ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแกป้ญัหาการทจุริตให้ไดผ้ลจะต้องปลูกฝังให้คนใน สังคม
เห็นคุณค่าของความสจุริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสงัคมตั้งแต่ เด็ก 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม 

๔.จิตอาสา เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยูร่่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจ ต่อ
สังคมสาธารณะและอาสาลงมือท าอย่างใดอย่างหนึง่อันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อ 
ประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท าความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร ต่อ
คนร่วมสังคม ท าอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
 
 



 
 
 
 
 

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Evidence  Based   Integrity  and  Transparency  Assessment  :  EBIT : EB ๒๓ ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

คณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
 

1. นายทศนาถ   อ าพนนวรัตน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย  ประธานกรรมการ 
2. นางรัชนี   ภูริสัตย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชลธิชา  เริ่มศริิประเสริฐ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายวุฒิเนตร  โกฎิแสง  เภสัชกรช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
5. นายภพบดี   พรหมน้อย  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
6. นายอานนท์   ทองแย้ม  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน กรรมการ 
7. นางภิญญาพัชญ์  ทรัพย์มีดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8. นางสาวมลทิรา  ยี่อิน  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ  กรรมการ 
9. นางสุวา   เกิดคุ้ม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
10. นางอ าพร  ท าทูล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11. นางสุนันท์   เส็งตระกลู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
12. นางพรรณี   ยาท้วม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
13. นางวิภาพร   พานิชรุ่งโรจน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
14. นางภิรมย์   ค าสวน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
15. นางโยษิตา   อยู่เจริญกจิ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
16. นางสาวธนกร ยังอุ่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
17. นางปัญญา   นุ่มมีชัย   นักโภชนาการช านาญงาน   กรรมการ 
18. นางสาวมณพัช  ช่ืนเจรญิ  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
19. นายณรงค์   พิมพา  นักวิชาการสาธารสุขช านาญการ กรรมการ 
20. นางสาวสุมาพร  แซ่คู  นักวิชาการพัสด ุ   กรรมการ 
21. นางสาวจันทรจ์ิรา  เปลี่ยนอ ารงุ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการ 

          ๒๒.นางสาวจรรยาพร      ใจค า  นักวิชาการสาธารณสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

 
                                  
 
 
 
                             



           
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๑๒    มีนาคม   ๒๕๖๔ 
หัวข้อ       EB ๒๓ หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG  โรงพยาบาล
พิชัย” 
รายละเอียดข้อมลู(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)                

๑. หลักฐานการร่วมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย” 
ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
               ๒. แนวทางการด าเนินกิจกรรม ของชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
               ๓. รายช่ือสมาชิกของชมรถ STRONG โรงพยาบาลพิชัย 
               4. กิจกรรมด าเนินงานของชมรม STRONG โรงพยาบาลพิชัย ที่มีความต่อเนื่อง 
Link ภายนอก    ๑ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                        http://www.pichaihos.com/ 
หมายเหต ุ
        หลักฐานประกอบ EB ๒๓ 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                      ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่.. ๑๒...เดือน...มีนาคม...พ.ศ..๒๕๖๔...              วันที่.....๑๒......เดือน.....มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔....  
      
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 

 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                      วันที่.....๑๒.....เดือน......มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔.... 

 
 

http://www.pichaihos.com/

