
 
ระเบียบและแนวทางการด าเนินงานชมรม SOMRONG  STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริตและ พัฒนาความโปร่งใส  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคต     
ของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้าว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาค
ส่วน ของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความ
สนใจ      ต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น  เพ่ือให้ภาพอนาคต
ดังกล่าวสามารถ บรรลุผลได้จริง ภาคประชาชนต้องให้ความ ส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ เพ่ือสร้างฐานความคิด จิตพอเพียง
ต้านทุจริตให้เกิดขึ้น การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ S (sufficient) บุคคล
และชุมชนน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ ท างานและการด ารงชีวิต 
รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเครื่องมือในการป้องกัน
การทุจริต T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง  R 
(realize) บุคคลและชุมชน มีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน
ชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับการแยกแยะ  
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  O (onward) บุคคล
และชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้างวัฒนธรรม  ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น 
และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้ ส าเร็จลุล่วง ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน N 
(knowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์ การทุจริต
ของชุมชนและของประเทศ G (generosity) บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรม และ จิตพอเพียง ความหมายข้อความในระเบียบ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
หมายถึง ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ที่สังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอส าโรง เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส หมายถึง การกระท า
ใดๆ ขององค์กร ที่แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากร ตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิต ส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆนั้น 
สามารถตรวจสอบและ ชี้แจงได้เมื่อ ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการ
สื่อสารและแสดงความ รับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผล
ที่ได้รับการยอมรับว่า เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความ ส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็น
มาตรการ ส าคัญท่ีช่วย ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและ  ผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการ
ปฏิบัติงานหรือมีการ บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะ กลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ และ
แนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็น รูปธรรม เพ่ือให้ได้การยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพ่ือความโปร่งใส
ในการท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิด ความถูกต้องโปร่งใส รวมถึงจิตใต้ ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความ
ฝักใฝ่ที่จะด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา-ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุก
เรื่องและทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย  

1.ชื่อ ชมรม SOMRONG STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
พัฒนาความโปร่งใสของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง 



๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

๓. วัตถุประสงค์ ชมรม SOMRONG STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยกรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์
ย่อย คือ 

  3.1 เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง  

3.2 เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม         
จิต ส านึกความละอายใจในการท าทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต  

3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

3.4 เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  

3.๕ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร  

3.๖ เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง ให้ความ ส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  

๔. สมาชิกกลุ่ม บุคลากรในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

๕. การพ้นสมาชิกภาพ ดังนี้  

๕.๑. โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน  

๕.๒. เสียชีวิต  

๖.หน้าที่ของสมาชิก 

๖.๑. วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรม ต่างๆ ของ
กลุ่มรวมพลังเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส  

๖.๒. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางและข้ันตอนเพ่ือให้สอดรับกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

6.3 จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อเท็จจริงในการเกี่ยวกับการ
บริหาร  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  และรับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบการบริหารที่โปร่งใส
ของหน่วยงาน  โดยงดเว้นการโพสต์ข้อความที่ท าให้เกิดการแตกแยก  ข้อความอันเป็นเท็จ  ข้อความอันเป็น
ข้อมูลส่วนส่วนตัวและใช้พ้ืนที่ไลน์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

๖.4. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 
กิจกรรมต่างๆ  

๖.5 รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณสุขอ าเภอส าโรง ทราบ  

 

 

 



๗.คณะกรรมการ   ชมรม SOMRONG STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง พ.ศ.๒๕๖4 ประกอบด้วย คณะกรรมการ    
ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกกลุ่มและให้ผู้ที่ได้รับเลือกด าเนินการ คัดเลือก ประธาน รองประธาน 
และเลขานุการกลุ่ม โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการกลุ่ม ไม่เกิน คราวละ ๒ ปี และอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการกลุ่มได้อีกครั้ง  

8.การประชุมสมาชิก สมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน และมีวาระในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส     

๙.ประธานคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้รับรักษาการตามระเบียบนี้  

๑๐.ระเบียบนี้สามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกกลุ่ม  
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓  

ประกาศ ณ  วันที่  8  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

                            

( นายวานิช  สายยืน ) 

ประธาน ชมรม SOMRONG  STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความโปร่งใส  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง   

 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
วัน/ เดือน/ปี :  30  มีนาคม  2565   
หัวข้อ: หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)   
         กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๕ 
 
              Linkภายนอก :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง http://www.ssosamrong.com/ 
   หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
   ................................................................................................................................ ..............................................                 
.................................................................... ....................... ............................................................................... ...   
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                    
(นายสากล  สีทากุล )                                         (นายวานิช  สายยืน) 
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