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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต  (STRONG)  
 
ความเป็นมา 
  ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐไปสู่
เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้าราชการจึงต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามท่ีราชการต้องการ  และจากสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  ท าให้ระบบราชการมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหารประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  โดยเฉพาะการสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะ
สนับสนุนให้ระบบราชการ  มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความพร้อมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การบริหาร
ประเทศ และนโยบายรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจุบันจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปลูกฝังการมีทัศนคติท่ีดีไม่ยอมรับ
การทุจริต เกิดความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐควรเป็นต้นแบบท่ีดี มีความเป็นจิตอาสาในการท าความดี สร้างประโยชน์
สาธารณะ พร้อมรับใช้ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน     ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้ด าเนินการจัดโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อ
สร้างจิตส านึกของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่ืนรู้ สู้ทุจริต จิต
พอเพียง” 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมท้ังมีจิตส านึก ทัศนคติ 
และพฤติกรรมท่ีดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
 ๓. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
 ๔. เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๕. เพื่อจัดต้ังกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
 
กิจกรรม 

๑. ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งใสในคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มและเชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 ๓. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ๔. รายงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต(STRONG) ในวัน 
ประชุมประจ าเดือน ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน วันที่  ๘  มีนาคม  
๒๕๖๕ ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน   ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคล่ือนว่าด้วย 
จรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามโครงการจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  แก่บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน   และ ผอ.รพ.สต. สังกัด  จ านวน  ๓๐  คน  ณ ห้อง
ประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  โดยด าเนินการแล้วเสร็จในวันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน   เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี ส านึกในหน้าท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง เป็นข้าราชการท่ีดี 
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือถือและยกย่องจากประชาชน ไว้ดังนี้ 

๑. ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
๑.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า 

ประโยชน์ส่วนตน 
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระท าไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้ทางราชการจนงาน 

ส าเร็จถูกต้องตาม  มาตรฐานของงาน 
๑.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยต้ังอยู่ในความไม่ประมาท 
๑.๖ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ 
๑.๗ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

ราชการ 
  ๒.  การยืนหยัดและยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง 
       ๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย 
       ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
                        ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
       ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
       ๒.๕ มีสัจจะ และไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้าของ
ตนเอง 
  ๓.  การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
       ๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โยไม่ค านึงถึงฐานะ เช้ือชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 
       ๓.๒ ไม่กระท าการอันใด อันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
       ๓.๔ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 
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  ๔.  การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
       ๔.๑ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
       ๔.๒ ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานท่ีได้ก าหนดไว้   ตามกรอบของกฎหมาย
ตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
       ๔.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือ
ผู้อื่น อันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ 
       ๔.๔ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
  ๕.  การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
       ๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการกระบวนการท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
       ๕.๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงาน มี 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท างานของตนเอง  ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
       ๕.๓ ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการบริการประชาชน 
                         ๕.๔ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเกิดประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม 
        ๕.๕ ใหผู้้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติ 
ราชการ 
  ๖.  การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม น าค าสอนทาง 
ศาสนาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะ 
ตนเองและสังคม  โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
                         ๖.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญาคุณธรรมเป็น
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต 
        ๖.๓ การด าเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาให้ 
เช่ือมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  ๗.  ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
       ๗.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
       ๗.๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
       ๗.๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
                        ๗.๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
       ๗.๕ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
       ๗.๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
                        ๗.๗ เข้าใจและเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
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       ๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคารพ กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
       ๗.๙ มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
       ๗.๑๐ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้แก่อ านาจฝ่ายต่ า 
       ๗.๑๑ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๗.๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
การสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม  ภายใต้แนวคิด”จิตพอเพียงต้าน
สุจริต” หรือ Model STRONG 
  S (Suffiiciency) ความพอเพียง 
  T (Tran sparency) ความโปร่งใส   

R (Realise) ความต่ืนรู้ 
O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า 

  N (Knowledge) ความรู้ 
  G (Generosity) ความเอื้ออาทร 
บุคลากรสาธารณสุขสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง มีพันธะสัญญาร่วมกนั คือ “สาธารณสุข 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่ืนรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” และให้ผอ.รพ.สต. น าความรู้ท่ีได้ไปขับเคล่ือนแก่เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
สังกัด รพ.สต.ในอ าเภอเมืองพัทลุง  
 

กิจกรรมที่ ๒  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม  และเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม   
STRONG  

- แจ้งเวียนประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการแก่บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบและถือ
ปฏิบัติ 

- ณ  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๕  มีสมาชิกเข้าร่วมชมรม STRONG ท้ังหมด  ๓๐  คน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอนท่ีไม่ได้ 

เข้าร่วมประชุมได้สมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG  โดยแจ้งเวียนให้ทุกคนได้รับทราบแนวคิดของโครงการจิต
พอเพียงต้านทุจริต และชมรม ฯ 

 
 


