ชมรม STRONG โรงพยาบาลบานโปง
ด ว ยยุ ท ธศาสตร ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ไดมีการวิเคราะหภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ 5 ปขางหนาไววา หากยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวน
ของสังคมไทยในการนําไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่นตัวตอการทุจริตมากขึ้น มีการใหความสนใจตอ
ขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีตอประเทศมากขึ้น
เพื่อใหภาพอนาคตดังกลาวสามารถบรรลุผลไดจริง บุคลากรกลุมหนึ่งของโรงพยาบาลบานโปงจึงไดเห็น
ความสําคัญและรวมมือรวมใจกันในการจะดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางพื้นฐานความคิดของปจเจกบุคคลซึ่งจะเปน
รากฐานในการแผขยายเปนพื้นฐานความคิดของสังคมในการพัฒนา สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมตอตานการทุจริตให
มากขึ้น
พื้นฐานความคิดของปจเจกบุคคล โดยประยุกตหลักบูรณาการ “STRONG” เปนแนวทางในการพัฒนา
วัฒนธรรมหนวยงาน คือ
S (Sufficiency)
ความพอเพียง
T (Transparency)
ความโปรงใส
R (Realise)
ความตื่นรู
O (Onward)
มุงไปขางหนา
N (Knowledge)
ความรู
G (Generosity)
ความเอื้ออาทร
สมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลบานโปง ประกอบดวย
1. นางกิ่งกาญจน ทรัพยเย็น
ประธานชมรม
2. นางปวีณา ปวีณาสมบัติ
รองประธานชมรม
3. นางสิรินารถ สกุลมา
สมาชิกชมรม
4. นางสาววิลาวัลย พุตติ
สมาชิกชมรม
5. นางวรรณนา ผานาค
สมาชิกชมรม
6. นางจินดา อายุวัฒนะ
สมาชิกชมรม
7. นางสาวบุญสุชิน ฉัตรไพฑูรย
สมาชิกชมรม
8. นางสาวสุชาดา เดชเดชะสุนันท
สมาชิกชมรม
9. นางสาวสุธาทิพย สมจริต
สมาชิกชมรม
10. นางสาววิมลรัตน เจนวิถีสุข
สมาชิกชมรม
11. นางอมรพรรณ ศรัทธาวาณิชย
สมาชิกชมรม
12. นางสาวนันทนอนพัช เอี่ยมสกุล
สมาชิกชมรม
13. นางปุณรดา อินทรนุช
สมาชิกชมรม
14. นางสาวสุชนดา พูลสุข
สมาชิกชมรม

-215. นายสิรวิชญ แยมอาษา
16. นางสาวปภัสสร ศรีพรหม
17. นางสาวณิชา พลเสน

เลขานุการชมรม
เลขานุการชมรม
เลขานุการชมรม

วัตถุประสงค ชมรม STRONG โรงพยาบาลบานโปง
เพื่อผลักดันใหมกี ารปองกันการทุจริตเชิงรุก ดวยการสรางเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมที่เพียงพอ
ในการตระหนักและตอตานการทุจริตดวยกรอบ STRONG โดยกําหนดวัตถุประสงคยอย คือ
1. เพื่อปลูกฝง STRONG คุณธรรม จริยธรรมที่เพียงพอในการตระหนักและตอตานการทุจริตแกเจาหนาที่
โรงพยาบาลบานโปง
2. เพื่อปลูกฝง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม จิตสํานึก
ความละอายใจในการทําทุจริต และไมทนตอการทุจริต
3. เพื่อปองกันการทุจริตเชิงรุกผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
4. เพื่อยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคม และประเทศ
แนวทางการดําเนินงานชมรม STRONG โรงพยาบาลบานโปง
1. สรางแนวรวมเครือขาย สมาชิก ชมรม STRONG ของโรงพยาบาลบานโปง เครือขายเจาหนาที่ บุคลากร
ของโรงพยาบาลบานโปง
2. สร างการรั บ รู ในวั ต ถุ ป ระสงค ของชมรมเครื อข าย STRONG ให กับ เจา หน าที่ และบุค ลากรชอง
โรงพยาบาลบานโปง
3. ดําเนินการตามวัตถุประสงคหลักของชมรม STRONG ของโรงพยาบาลบานโปง
เปาหมาย
1. เจาหนาที่มีจิตสํ านึกและพฤติกรรมที่ พึงประสงค เพื่อประโยชนของสั งคมส วนรวมและประเทศชาติ
เพิ่มขึ้น ปลูกฝงคุณธรรมสําคัญ 4 เรื่อง พอเพียง/วินัย/สุจริต/จิตอาสา
2. หนวยงานไดรับการยอมรับใหเปนหนวยงานตนแบบการสงเสริมจริยธรรม
ความหมายของคุณธรรมที่พึงประสงค 4 เรื่อง
พอเพี ยง หมายถึ ง การน อมนํ าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว มาเปน
แนวทางในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ตั้ ง อยู บ นฐานของทางสายกลางและความไม ป ระมาท มี ค วามพอประมาณ พอดี
ไมเ บียดเบีย นตนเอง สั งคม และสิ่งแวดลอม มี เหตุ มีผล ใช ความรู ในการตั ดสิน ใจอยางรอบคอบรอบดาน สราง
ภูมิคุมกันที่ดีใหรูเทาทันการณเปลี่ยนแปลง พัฒนาชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน ความพอเพียงจะลดความโลภ ปองกัน
แกไขความไมซื่อตรง ไมซื่อสัตยและการทุจริต

-3วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมือง ทั้งวินัยตอตนเอง มีความตั้งใจ
มุงมั่นผลักดันชีวิตใหเจริญกาวหนา มีวินัยตอองคกรและสังคม ปฏิบัติตามกฎกติกา จริยธรรม จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และเคารพตอกฎหมาย วินัยจะสรางคุณภาพคน สรางความสําเร็จกาวหนาและความเปนปกแผนมั่นคงของ
คนในชาติ
สุ จ ริ ต หมายถึ ง ความซื่ อ ตรง ความซื่ อ สั ต ย ยึ ด มั่ น ยื น หยั ด ในการรั ก ษาความจริ ง ความถู ก ต อ ง
ความเปนธรรม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง องคกร สังคมและประเทศชาติ ทั้งการพูด การกระทํา
การดํ า เนิ นชี วิ ต และการปฏิ บั ติหน า ที่ นอกจากจะเปน คนสุจ ริตแลว ยังตองไมส นับ สนุน ไม ร ว มมื อ ไม ยิ น ยอม
และตอตานการทุจริต คนไมซื่อตรง ไมซื่อสัตย ดวยความกลาหาญ ความสุจริตจะขับเคลื่อนสังคมไปสูความดีงามและ
มีธรรมาภิบาล
จิตอาสา หมายถึง การมีจิตใจและลงมือทําอยางใดอยางหนึ่ง ดวยความรักความสามัคคี เพื่อประโยชนของ
ผูอื่น ของสังคม ของประเทศชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวม โดยมิไดหวังผลตอบแทน ทําความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร
ตอคนรวมสังคม ไมนิ่งดูดายตอสังคมและผูคน แตอาสาเขาไปแกไข ทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนเปนนิสัย จิตอาสา
จะกลอมจิตใจของผูคนและสรางความรัก ความสามัคคีในชุมชน สังคม และประเทศชาติใหเปนสังคมสันติสุข

