
 

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 401๒0 โทร.๐๔3-4๑๕๘๓๕ 

ที่  ขก ๐332/2๑                                    วันที่  14  มกรำคม ๒๕๖5 

เรื่อง    ขออนุมัติโครงกำรจัดตั้งชมรมฯ  

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

                 ด้วยกลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล โดยผู้รับผิดชอบงำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  มีควำม
ประสงค์จัดตั้งชมรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือให้เกิดกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรใน
หน่วยงำน สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด ด ำเนินกิจกรรมรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงำนมีกลไกในกำรเฝ้ำระวัง และแจ้ง
เบำะแสของหน่วยงำน ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำอนุมัติ 

                
          (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภริมย์)            

                        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 

                    - ทราบ/อนุมัติ 

                                          

                     (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 
                              สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการจัดตั้งชมรมชมรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

 
*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ปัญหำจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่ำเป็นเรื่องนำมธรรมที่เกิดจำกจิตส ำนึกของบุคคล  น้อยนักท่ีจะเห็นว่ำเป็น

ปัญหำหลักส ำคัญของประเทศเหมือนปัญหำทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเพรำะกำรแก้ปัญหำจริยธรรม ไม่สำมำรถ
สะท้อนผลลัพธ์ที่ เป็นรูปธรรมแก่สั งคมได้   ประกอบกับปัจจุบันปัญหำจริยธรรมและกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น 
มีควำมสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล ำดับ รวมถึงค่ำนิยมที่สร้ำงควำมแปลกแยกจนท ำให้คนไทยไม่สำมำรถแยกแยะควำมถูก
ผิดดีชั่วได้ จึงเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องฟ้ืนฟูคนในชำติให้มีจิตส ำนึกท่ีดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์กำรสร้ำงคนคุณภำพ
และสังคมคุณธรรมให้สำมำรถต้ำนทำนต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน    

กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในประเทศ  โดยภำครัฐเพียงส่วนเดียวมิอำจประสบควำมส ำเร็จได้โดยง่ำย 
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมหรือองคำพยพที่จะร่วมก้ำวเดินไปพร้อมกัน ด้วยกำรประสำนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ ที่จะตกลงร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมค่ำนิยมที่ถูกต้อง และร่วมคิดร่วมต้ำนกำรกระท ำผิดและกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ทั้งยังเป็นกระบอกเสียงสะท้อนข้อเท็จจริงให้แก่ภำครัฐอีกด้วย  สอดคล้องกับภำรกิจของมูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอำดซึ่งเป็นองค์กรภำคประชำชนที่มีอุดมกำรณ์อย่ำงชัดเจนที่จะส่งเสริม สนับสนุนและเร่งเร้ำให้ประเทศ
ไทยใสสะอำด ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น จึงอำสำเป็นแกนกลำงในฐำนะภำคประชำชนที่จะขับเคลื่อนเครือข่ำยระดับ
บุคคลและองค์กรเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำจริยธรรมและกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด  ได้ร่วมกันส่งเสริมเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดตั้ง ชมรม STRONG สาธารณสุขอ าเภอพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”มุ่งเน้น
ที่จะรณรงค์ สร้ำงควำมเข้ำใจ และปลุกจิตส ำนึกให้บุคลำกร และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต ประพฤติมิชอบและกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ซึ่งถือเป็นภำรกิจ
ส ำคัญในกำรปฏิรูป ระบบบริกำรและกำรพัฒนำสุขภำพแก่ประชำชน ให้ได้รับควำมเชื่อมั่นและควำมร่วมมือ ร่วมใจใน
กำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆของหน่วยงำน อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ ให้อ ำเภอพล มีควำมโปร่งใส สร้ำง
ประเทศไทยใสสะอำด โดยมีกรอบภำรกิจหน้ำที่ 3 ป 1 ค ดังนี้ 

1. ปลูกจิตส ำนึก : กำรปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงอุดมกำรณ์ คุณธรรม และควำมโปร่งใส และต่อต้ำนกำรทุจร
ติ แก่ภำครัฐ เอกชน ประชำชนและสื่อมวลชน 

2. ป้องกัน : กำรประสำนเพ่ือสร้ำงกลไก กำรป้องกัน กำรทุจริต ร่วมกับหน่วยงำน และองค์กรต่ำงๆ 

3. ปรำบปรำม : กำรประสำนเพ่ือสร้ำงกลไก ปรำบปรำม กำรทุจริต ร่วมกับหน่วยงำน และองค์กรต่ำงๆ 

4. เครือข่ำย : กำรสร้ำงเครือข่ำย ขยำยผลเพ่ือกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำ จริยธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน ของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้เสีย ภำคส่วนต่ำงๆ 
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วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต 

และ พัฒนำควำมโปร่งใส ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล  
เพ่ือผลักดันกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ด้วยกำรสร้ำงเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำน

ทุจริต ด้วยกรอบ STRONG โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ  
1. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต แก่บุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุข

อ ำเภอพล  
2. เพ่ือปลูกฝัง STRONG ปรับฐำนวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม จิตส ำนึกควำมละอำยใจในกำรท ำทุจริตและไม่ทนต่อกำรทุจริต  
3. เพ่ือป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
4. เพ่ือยกระดับกำรรับรู้กำรทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
๕. เพ่ือยกระดับควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  
๖. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ให้ควำมส ำคัญและ 

เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  

กลุ่มเป้าหมาย :   ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว ลูกจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงรำยวัน 
ลูกจ้ำงรำยคำบ ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
1. ประชำสัมพันธ์โครงกำรและประสำนงำนชี้แจงโครงกำรต่อหน่วยงำนในสังกัด ทั้ง ในระบบรำชกำรและสื่อ

สำธำรณะ 
2. รับสมัครสมำชิก คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรชมรม 
3. จัดเวทีประชุมสัมมนำเพ่ือจัดท ำ ระเบียบ และแนวทำงขับเคลื่อนชมรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

โครงกำรที่ก ำหนดไว้เบื้องต้น 
4. สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมชมรม ทั้งในระดับอ ำเภอ ต ำบล อย่ำงต่อเนื่อง 
5. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคประชำชน ภำคประชำสังคมและสื่อมวลชน เพ่ือกำรคุณธรรม

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
6. จัดระบบสื่อสำรสำธำรณะ สื่อสำรสังคมเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วเชื่อมประสำนกำรท ำงำนของเครือข่ำย

ต่อต้ำนกำรทุจริต ทั้งในระดับอ ำเภอ ต ำบล  
7. ให้ควำมช่วยเหลือ ในกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรจัดฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน ผลิตเอกสำรเผยแพร่เรื่อง

เกี่ยวกับปัญหำทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยรำชกำรและสังคม 
8. จัดให้มีกำรศึกษำ วิจัย และสัมมนำเก่ียวกับปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำน 
9. ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสำธำรณะประโยชน์โดยร่วมมือกับองค์กร เพ่ือกำรพัฒนำ ตำมแนวพระรำชด ำริมำใช้ใน

กำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำนบุคลำกรของหน่วยงำนและประชำชนทั่วไป 
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งบประมาณและการจัดการ  อาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้ 
1. บูรณำกำรในแผนงำน โครงกำรพัฒนำสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรของ สสอ.พล โรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบล และหน่วยงำนอื่นที่มีกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึก และคุณธรรมในกำรท ำงำน 
2. เงินหรือทรัพย์สินที่ขอรับกำรสนับสนุน หรือได้รับส่งเสริมกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำน องค์กร มูลนิธิ หรือ

เครือข่ำยต่ำงๆ โดยไม่มีข้อผูกพัน ให้โครงกำรต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภำระอ่ืนใด 
3. เงินหรือทรัพย์สินที่ ผู้มีจิตศรัทธำบริจำคหรือให้กำรสนับสนุน 
4. รำยได้ หรือดอกผลซึ่งเกิดจำกทรัพย์สินของโครงกำร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดและกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตในหน่วยงำนและระหว่ำงหน่วยงำน 
2. ข้ำรำชกำร บุคลำกร ผู้มีส่วนได้เสีย และประชำชนทั่วไปมีทัศนคติและจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อ

กำรทุจรติประพฤติมิชอบ และค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน และประพฤติ ปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต 

3. หน่วยงำนในสังกัดมีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนและ
สังคมมำกข้ึน ลดปัญหำกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือกำรฟ้องร้องจำกบุคลำกรและสังคมภำยนอก 

4. หน่วยงำนในสังกัดเป็นต้นแบบหน่วยงำนคุณธรรมควำมโปร่งใส และเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำกำร 
ปฏิบัติงำนและต่อตำนทุจริตของระดับอ ำเภอ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

        

       (นายสุวิชัย  ถามูลเรศ)            
             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
ผู้เสนอโครงการ/เห็นชอบโครงการ 

                   
          (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภริมย์)            

                        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
 



 
ผู้อนุมัติโครงการ 

                                             

              

                    (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 
                             สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

 

 


