
 
 
 

แนวทางชมรม STRONG ต้านทุจริต 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากใบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิเคราะห์ภาพอนาคตประชาชนและ 
สังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของ 
สังคมไทยในการไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีการตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสาร 
และตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพ่ือให้ภาพอนาคตบรรลุผลได้จริง           
ภาคประชาชนต้องให้ความสําคัญอย่างแท้จริงกับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบ 
หลักการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างฐานคิดต้านทุจริตให้เกิดขึ้น โดยการใช้หลักบูรณาการ “STRONG” มาเป็น
แนวทางและประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย  

S= Sufficient การน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทํางาน และการดําเนินชีวิต 
รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการนําปรัชญาพอเพียงมาเป็นเครื่องในการป้องกันการทุจริต  

T= Transparent การปฏิบัติงานบนฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง  
R= Realize มีความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถ 

วิเคราะห์  และระบุความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว           
และ ผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  

O= Onward มีแนวคิดมุ่งพัฒนาให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตที่ 
เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้สําเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
ร่วมกัน  

N= Knowledge การพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต  
G= Generosity การสร้างความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริตธรรมและพอเพียง  

การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก 
กําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการ 
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มี
ความโปร่งใส และเป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากใบ จึงให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าท่ีสุดของทุกองค์กร 
เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์กร โดยยึดโมเดล STRONG ที่ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีจิตสํานึกเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๒. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากใบเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมปลอดจากการทุจริต 

 



สมาชิก  
ได้แก่ บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากใบ เป็นสมาชิกกลุ่ม 

หน้าที่  
๑.ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสํานึกท่ีดี  
๒.เฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับพฤติกรรม และการกระทําที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่โปร่งใส หรือทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการบริหารงานอันไม่ชอบธรรม อันเป็นกลไกสําคัญในการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหารงานองค์กร และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมในการดําเนินงาน พร้อมปลูกฝัง
ค่านิยมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. ๑ ค.(ปลูกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) มุ่งเน้นให้
การบริหารงานภายในทุกส่วนเกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น  

คณะทํางานการบริหารจัดการกลุ่ม Application Line “ITA สสอ.ตากใบ” 
๑.นางมาซือนะห์  อามีเราะ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหน้าคณะทํางาน  
2.นางรัชนันท์     หงษ์น้อย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน  
3.นางสาวรัศมี    อามีเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน  
4.นางจันทรชา   เชิดชู   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน 
5. นายยงยุทธ์    หนูพรหม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน  
6.นางวิภาวรรณ  ศรีสังข์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน  
๗.นางน้ําฝน  พรหมน้อย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน  
8.นางดาราวัลย์  บั้นบรูณ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน  
9.นางสาวนอร์ไอนี ยูโซ๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เลขานุการ  

แนวทางในการดําเนินงานของชมรม 
๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ให้ผลประโยชน์ 

ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมความคิดเห็นถึงทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ลําเอียง  
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย 

ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบบุคคล และปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและ

ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. สร้างวัฒนะธรรมองค์กร สร้างสภาพแวดล้อม สนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง 

วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
๕. ร่วมประชุม และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุมสัมมนา ประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

กิจกรรมหลัก  
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากใบเป็นหน่วยงานที่ 

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคคลกรมีคุณธรรม และจริยธรรม  
๒. ดําเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระทําที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ในลักษณะ 

ต่างๆดังนี้  
๒.๑ การรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญ และความสะดวกสบายที่

เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 



๒.๒ การหาประโยชน์ให้ตนเอง (self-dealing) คือ การหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง 
ครอบครัว หรือพวกพ้องจากตําแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง  

๒.๓ การทํางานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา 
และการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตําแหน่งสถานภาพการทํางานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็น
นายจ้างของภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐใน
การทํางานพิเศษ ภายนอกที่ไม่ใช่อํานาจหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย  

๒.๔ การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูล 
ลับของทางราชการ หรือนําข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของ เงิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ หรือนําข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติ หรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น  

๒.๕ การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตัว เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทําให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย หรือเสียประโยชน์  
๓. จัดตั้งกลุ่ม Application Line “ITA สสอ.ตากใบ” เพ่ือติดตามสถานการณ์และป้องปราบการ 

ทุจริต โดยให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม ในการรายงานสถานการณ์เมื่อพบเห็นการทุจริตและการกระทําผิด 
ระเบียบ หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารงาน หรือการบริการต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง โดยสมาชิก 
สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ วีดีโอ ผ่าน Application Line  

๔. สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคคลกรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ TAKBAIMOPH 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๑.องค์กรมีการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์  และ   

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้ และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีความเอ้ืออาทรบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง  

๒.เกิดการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในองค์กร ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยาก 
3.เกิดเครือข่ายต้านทุจริต และเป็นแกนนําสร้างวัฒนธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต  
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตากใบ  
 พฤษภาคม ๒๕๖5 

 
 

 
 
 


