
 

                        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 401๒0 โทร.๐๔3-4๑๕๘๓๕ 

ที่  ขก ๐032/20                                    วันที่  14  มกราคม ๒๕๖4 

เรื่อง    ขออนุมัติโครงการจัดตั้งชมรมฯ  

เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล 

                 ดวยกลุมงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล โดยผูรับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  มีความ
ประสงคจัดตั้งชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล “จิตพอเพียงตานทุจริต เพื่อใหเกิดการรวมกลุมของบุคลากรใน
หนวยงาน สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมรณรงคหรือสงเสริมใหหนวยงานมีกลไกในการเฝาระวัง และแจง
เบาะแสของหนวยงาน ตามรายละเอียดโครงการท่ีแนบมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 

                
          (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย)            

                        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

                   - ทราบ/อนุมัติ 

 

            (นางทัศนีย  ทินราช)          
                  สาธารณสุขอำเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดตั้งชมรมชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล “จิตพอเพียงตานทุจริต” 
 

*********************************** 
หลักการและเหตุผล 

ปญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองวาเปนเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตสำนึกของบุคคล  นอยนักท่ีจะเห็นวาเปน
ปญหาหลักสำคัญของประเทศเหมือนปญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการแกปญหาจริยธรรมไมสามารถ
สะทอนผลล ัพธ ท ี ่ เป นร ูปธรรมแกส ังคมได   ประกอบกับป จจ ุบ ันปญหาจริยธรรมและการทุจร ิตคอร ร ัปชั่น 
มีความสลับซับซอนขึ้นไปเปนลำดับ รวมถึงคานิยมที่สรางความแปลกแยกจนทำใหคนไทยไมสามารถแยกแยะความถูก
ผิดดีชั่วได จึงเปนความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองฟนฟูคนในชาติใหมีจิตสำนึกที่ดีรวมกันดวยกลยุทธการสรางคนคุณภาพ
และสังคมคุณธรรมใหสามารถตานทานตอกระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปจจุบัน    

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในประเทศ  โดยภาครัฐเพียงสวนเดียวมิอาจประสบความสำเร็จไดโดยงาย 
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางสภาพแวดลอมหรือองคาพยพที่จะรวมกาวเดินไปพรอมกัน ดวยการประสานเครือขายความ
รวมมือของภาคสวนตางๆ ที่จะตกลงรวมกันรณรงคสงเสริมคานิยมที่ถูกตอง และรวมคิดรวมตานการกระทำผิดและการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ทั้งยังเปนกระบอกเสียงสะทอนขอเท็จจริงใหแกภาครัฐอีกดวย  สอดคลองกับภารกิจของมูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาดซ่ึงเปนองคกรภาคประชาชนที่มีอุดมการณอยางชัดเจนที่จะสงเสริม สนับสนุนและเรงเราใหประเทศ
ไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น จึงอาสาเปนแกนกลางในฐานะภาคประชาชนท่ีจะขับเคล่ือนเครือขายระดับ
บุคคลและองคกรเพื่อการแกไขปญหาจริยธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  ไดรวมกันสงเสริมเครือขาย
ความรวมมือดานคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดตั้ง ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอพล “จิตพอเพียงตานทุจริต”มุงเนน
ที่จะรณรงค สรางความเขาใจ และปลุกจิตสำนึกใหบุคลากร และผูมีสวนไดเสีย ไดใหความสำคัญตอการแกไขปญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ซึ่งถือเปนภารกิจ
สำคัญในการปฏิรูป ระบบบริการและการพัฒนาสุขภาพแกประชาชน ใหไดรับความเชื่อมั่นและความรวมมือ รวมใจใน
การพัฒนาและการดำเนินงานตางๆของหนวยงาน อันจะนำไปสูการสรางสรรค ใหอำเภอพล มีความโปรงใส สราง
ประเทศไทยใสสะอาด โดยมีกรอบภารกิจหนาที่ 3 ป 1 ค ดังนี้ 

1. ปลูกจิตสำนึก : การปลูกจิตสำนึกและสรางอุดมการณ คุณธรรม และความโปรงใส และตอตานการทุจร
ติ แกภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน 

2. ปองกัน : การประสานเพื่อสรางกลไก การปองกัน การทุจริต รวมกับหนวยงาน และองคกรตางๆ 

3. ปราบปราม : การประสานเพื่อสรางกลไก ปราบปราม การทุจริต รวมกับหนวยงาน และองคกรตางๆ 

4. เครือขาย : การสรางเครือขาย ขยายผลเพื่อการเรียนรู และการพัฒนา จริยธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงาน ของบุคลากรและผูมีสวนไดเสีย ภาคสวนตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2..วัตถุประสงค... 



- 2 - 
วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
และ พัฒนาความโปรงใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  

เพื่อผลักดันการปองกันการทุจริตเชิงรุก ดวยการสรางเสริมใหบุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงตาน
ทุจริต ดวยกรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงคยอย คือ  

1. เพื่อปลูกฝง STRONG จิตพอเพียงตานทุจริต แกบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพล  

2. เพื่อปลูกฝง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม จิตสำนึกความละอายใจในการทำทุจริตและไมทนตอการทุจริต  

3. เพื่อปองกันการทุจริตเชิงรุกผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
4. เพื่อยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
๕. เพื่อยกระดับความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกร  
๖. เพื่อสงเสริมใหกลุมบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ใหความสำคัญและ 

เสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม  

กลุมเปาหมาย :   ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ลูกจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางรายวัน 
ลูกจางรายคาบ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
1. ประชาสัมพันธโครงการและประสานงานชี้แจงโครงการตอหนวยงานในสังกัด ทั้งในระบบราชการและสื่อ

สาธารณะ 
2. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแตงตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม 
3. จัดเวทีประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำ ระเบียบ และแนวทางขับเคลื่อนชมรม ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

โครงการที่กำหนดไวเบื้องตน 
4. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชมรม ทั้งในระดับอำเภอ ตำบล อยางตอเน่ือง 
5. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เพื่อการคุณธรรม

ความโปรงใสในการดำเนินงาน 
6. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ สื่อสารสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู แลวเชื่อมประสานการทำงานของเครือขาย

ตอตานการทุจริต ทั้งในระดับอำเภอ ตำบล  
7. ใหความชวยเหลือ ในการใหคำปรึกษาแนะนำ การจัดฝกอบรม การศึกษาดูงาน ผลิตเอกสารเผยแพรเรื่อง

เกี่ยวกับปญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในหนวยราชการและสังคม 
8. จัดใหมีการศึกษา วิจัย และสัมมนาเกี่ยวกับปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนโดยรวมมือกับองคกร เพื่อการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริมาใชใน

การดำเนินชีวิตและการทำงานบุคลากรของหนวยงานและประชาชนทั่วไป 
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งบประมาณและการจัดการ  อาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้ 

1. บูรณาการในแผนงาน โครงการพัฒนาสุขภาพและการบริหารจัดการของ สสอ.พล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล และหนวยงานอื่นที่มีกิจกรรมสรางจิตสำนึก และคุณธรรมในการทำงาน 

2. เงินหรือทรัพยสินที่ขอรับการสนับสนุน หรือไดรับสงเสริมการดำเนินงานจากหนวยงาน องคกร มูลนิธิ หรือ
เครือขายตางๆ โดยไมมีขอผูกพัน ใหโครงการตองรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระอื่นใด 

3. เงินหรือทรัพยสินที่ ผูมีจิตศรัทธาบริจาคหรือใหการสนับสนุน 
4. รายได หรือดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพยสินของโครงการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีเครือขายในการพัฒนาคุณธรรม ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดและการตอตานการ

ทุจริตในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 
2. ขาราชการ บุคลากร ผูมีสวนไดเสีย และประชาชนทั่วไปมีทัศนคติและจิตสำนึกในการตอตานและไมทนตอ

การทุจรติประพฤติมิชอบ และคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน และประพฤติ ปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต 

3. หนวยงานในสังกัดมีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ไดรับการยอมรับจากประชาชนและ
สังคมมากขึ้น ลดปญหาการรองเรียน รองทุกข หรือการฟองรองจากบุคลากรและสังคมภายนอก 

4. หนวยงานในสังกัดเปนตนแบบหนวยงานคุณธรรมความโปรงใส และเปนแหลงเรียนรูในการพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานและตอตานทุจริตของระดับอำเภอ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

          

            (นายสุวิชัย  ถามูลเรศ) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
ผูเสนอโครงการ/เห็นชอบโครงการ 

               
          (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย)            

                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 



ผูอนุมัติโครงการ 

                                   
      (นางทัศนีย  ทินราช) 
               สาธารณสุขอำเภอพล 

 
 


	เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล

