
 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทร.043-499071  

ที่  ขก 1332/20                                    วันที่   10  มกราคม 2565 

เรื่อง    ขออนุมัติโครงการจัดตั้งชมรมฯ  

เรียน    สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย 

                 ด้วยกลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย โดยผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  มีความ
ประสงค์จัดตั้งชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย “จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคลากร
ในหน่วยงาน สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีกลไกในการเฝ้าระวัง และ
แจ้งเบาะแสของหน่วยงาน ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัต ิ
       

 

                                                             (สายัน  ภาคโภไคย) 
            นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 

                                - ทราบ/อนุมัติ 
 

 

                                                              (นายคเชนทร์  ชาญประเสริฐ) 
                      สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดตั้งชมรมชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตสำนึกของบุคคล  น้อยนักที่จะเห็นว่าเป็น

ปัญหาหลักสำคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการแก้ปัญหาจริยธรรม ไม่สามารถ
สะท้อนผลลัพธ ์ท ี ่ เป ็นร ูปธรรมแก่ส ังคมได ้  ประกอบกับปัจจ ุบ ันปัญหาจร ิยธรรมและการทุจร ิตคอร ์ร ัปชั่น  
มีความสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นลำดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยกจนทำให้คนไทยไม่สามารถแยกแยะความถูก
ผิดดีชั่วได้ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟ้ืนฟูคนในชาติให้มีจิตสำนึกท่ีดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพ
และสังคมคุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน    

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในประเทศ  โดยภาครัฐเพียงส่วนเดียวมิอาจประสบความสำเร็จได้โดยง่าย 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมหรือองคาพยพที่จะร่วมก้าวเดินไปพร้อมกัน ด้วยการประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่จะตกลงร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง และร่วมคิดร่วมต้านการกระทำผิดและการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ทั้งยังเป็นกระบอกเสียงสะท้อนข้อเท็จจริงให้แก่ภาครัฐอีกด้วย  สอดคล้องกับภารกิจของมูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาดซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีอุดมการณ์อย่างชัดเจนที่จะส่งเสริม สนับสนุนและเร่งเร้าให้ประเทศ
ไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงอาสาเป็นแกนกลางในฐานะภาคประชาชนที่จะขับเคลื่อนเครือข่ายระดับ
บุคคลและองค์กรเพ่ือการแก้ไขปัญหาจริยธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  ได้ร่วมกันส่งเสริม
เครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดตั้ง ชมรม STRONG สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย “จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต”มุ่งเน้นที่จะรณรงค์ สร้างความเข้าใจ และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ให้ความสำคัญต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็น
ภารกิจสำคัญในการปฏิรูป ระบบบริการและการพัฒนาสุขภาพแก่ประชาชน ให้ได้รับความเชื่อมั่นและความร่วมมือ 
ร่วมใจในการพัฒนาและการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ ให้อำเภอแวงน้อย มีความ
โปร่งใส สร้างประเทศไทยใสสะอาด โดยมีกรอบภารกิจหน้าที่ 3 ป 1 ค ดังนี้ 

1. ปลูกจิตสำนึก : การปลูกจิตสำนึกและสร้างอุดมการณ์ คุณธรรม และความโปร่งใส และต่อต้านการทุจร
ติ แก่ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน 

2. ป้องกัน : การประสานเพ่ือสร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต ร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ 

3. ปราบปราม : การประสานเพ่ือสร้างกลไก ปราบปราม การทุจริต ร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ 

4. เครือข่าย : การสร้างเครือข่าย ขยายผลเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนา จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย ภาคส่วนต่างๆ 

 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 

และ พัฒนาความโปร่งใส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย  
เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้าน

ทุจริต ด้วยกรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ  
1. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอแวงน้อย  



2. เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม จิตสำนึกความละอายใจในการทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต  

3. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4. เพ่ือยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
๕. เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร  
๖. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย ให้ความสำคัญ

และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  

กลุ่มเป้าหมาย :   ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายวัน 
ลูกจ้างรายคาบ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานชี้แจงโครงการต่อหน่วยงานในสังกัด ทั้งในระบบราชการและสื่อ

สาธารณะ 
2. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม 
3. จัดเวทีประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำ ระเบียบ และแนวทางขับเคลื่อนชมรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

โครงการที่กำหนดไว้เบื้องต้น 
4. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชมรม ทั้งในระดับอำเภอ ตำบล อย่างต่อเนื่อง 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน เพ่ือการคุณธรรม

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
6. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ สื่อสารสังคมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วเชื่อมประสานการทำงานของเครือข่าย

ต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับอำเภอ ตำบล  
7. ให้ความช่วยเหลือ ในการให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ผลิตเอกสารเผยแพร่เรื่อง

เกี่ยวกับปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยราชการและสังคม 
8. จัดให้มีการศึกษา วิจัย และสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
9. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยร่วมมือกับองค์กร เพื่อการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริมาใช้ใน

การดำเนินชีวิตและการทำงานบุคลากรของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 
 

งบประมาณและการจัดการ  อาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้ 
1. บูรณาการในแผนงาน โครงการพัฒนาสุขภาพและการบริหารจัดการของ สสอ.แวงน้อย โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่นที่มีกิจกรรมสร้างจิตสำนึก และคุณธรรมในการทำงาน 
2. เงินหรือทรัพย์สินที่ขอรับการสนับสนุน หรือได้รับส่งเสริมการดำเนินงานจากหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ หรือ

เครือข่ายต่างๆ โดยไม่มีข้อผูกพัน ให้โครงการต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระอ่ืนใด 
3. เงินหรือทรัพย์สินที่ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคหรือให้การสนับสนุน 
4. รายได้ หรือดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของโครงการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและการต่อต้านการ

ทุจริตในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 



2. ข้าราชการ บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปมีทัศนคติและจิตสำนึกในการต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจรติประพฤติมิชอบ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และประพฤติ ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

3. หน่วยงานในสังกัดมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับจากประชาชนและ
สังคมมากข้ึน ลดปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการฟ้องร้องจากบุคลากรและสังคมภายนอก 

4. หน่วยงานในสังกัดเป็นต้นแบบหน่วยงานคุณธรรมความโปร่งใส และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานและต่อตานทุจริตของระดับอำเภอ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

(นายพินิจ  สิมมาลี) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
ผู้เสนอโครงการ/เห็นชอบโครงการ 
 

(สายัน  ภาคโภไคย) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(นายคเชนทร์  ชาญประเสริฐ) 
สาธารณสุขอำเภอแวงน้อย 


