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ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ที่กำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจ
หลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖
ด้าน ได้สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการ ทุจริต
และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้ง
ภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแกไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ในประเทศไทย สามารถนำไปปรับใช้ในงานด้านการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง กระแสโลกใน
ปัจจุบัน
ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ โดยมีความสำคัญ คือ การมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG เกิดจากการผูกพันกัน ทุก
เส้น ความหมายของ STRONG ในแต่ละความหมาย
S – Suffficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถ
คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ
T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย
R – Realis ตื่นรู้ คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะ
สอดคล้อง
O – Onward มุ่งไปข้างหน้า คือการให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือ การ
ต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเรา บริหารจัดการให้ดีขึ้น
N- Knowledge ความรู้ คือการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางของทุจริตมากขึ้น เช่นการจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิทัล และไม่สามารถตรวจสอบความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง
G – Generosity ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่ สาเหตุ
ของการเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอื้ออาทรใน นิยามนั้น
มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน
2./ภายใต้...
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ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ
มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต
ความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มือขวากำแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S : Suffficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว โปร่งใส (T : Transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้
กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R : Realis) ต่อปัญหาการทุจริต มุ่งมั่น
ไปสู่อนาคตข้างหน้า (O : Onward) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหา พัฒนา
ความรู้ (N: Knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความเอื้ออาทร (G : Generosity) ต่อกันบน พื้นฐาน
ของจริยธรรมและกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง
ต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ Model STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
และ ประชาชนในระดับอำเภอเวียงสา
๒. เพื่อปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความ
ละอายในการทำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต
๓. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
5. เพือ่ สะท้อนความคิดริเริ่มของชมรมฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้สมาชิกที่
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
1. สร้างแนวร่วมเครื่องข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของสำนักงาน
ป.ป.ช. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
2. สร้างการรับรู้ ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้กับ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
๓. จัดประชุม/สัมมนา เพื่อจัดทำระเบียบและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
๔. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
๕. เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ โดยเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของหน่วยงาน และเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต
3./กิจกรรม…
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กิจกรรม
1. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
1.1 ประชุมชี้แจงเพื่อทราบ
- ประกาศเจตนารมณ์
หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน
- การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
- วางแผนแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม
เป้าหมาย
- จัดประชุมระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตาม
แผนฯ ที่กำหนดไว้
1.2 กิจกรรมทำาบุญตักบาตรประจำเดือน จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
1.3 กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน จัดกิจกรรมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
1.4 กิจกรรมการถ่ายถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ขยายผลไปยัง
บุคคลภายนอก
1.5 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตหัวข้อ "การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน"
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้วิสัยทัศน์ " กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด
ร่วมต้านทุจริต "
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ ชุมชน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหา การ
ทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิต พอเพียง
2. เกิดการป้องปรามการทุจริตในหน่วยงาน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้น
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม และการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต
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คณะกรรมการดำเนินการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
1.นายเกษตร ปะทิ
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ประธานกรรมการ
2.นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รองประธานกรรมการ
3.นายทศพร ปริกเพ็ชร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
5.นายอดิเทพ เพียรไพรงาม
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
กรรมการ
6.นางสาวนฤมล คีรีธีรกุล
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
7.นางลำดวน วงค์กองแก้ว
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
กรรมการ
8.นางพรรณดวง คงคำเปา
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
กรรมการ
9.นายประยูร คำยศ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
กรรมการ
10.นายมงคล ยศมาดี
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
กรรมการ
11.นายผล ใจคำ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
กรรมการ
12.ว่าที่ รท.พนสินธุ อินสองใจ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
กรรมการ
13.น.ส.กุสุมาภรณ์ ไชยโย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
14.นายชิตพล เปลี่ยนศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5

(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
ที่ นน 0432/9๙
วันที่ 25 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมี
เจตนารมณ์มุ่งเน้น การพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามกรอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2565
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา รายชื่อดัง
แนบ เข้าร่วมประชุมวางแผนแนวทางการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมเป้าหมายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

รายงานการประชุมสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ 1๘ กุมภาพันธ์ม 2565
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ผู้เข้าร่วมประชุม
********************************

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.ประกาศเจตจำานงสุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ประจำาปีงบประมาณ 2565
2.ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ที่ก ำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้สร้าง สังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี การรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี การรับรู้
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมี
การก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อ การแก
ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาค ส่วนอื่น
ๆในประเทศไทย สามารถนำไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
วาระที่ 3 ติดตามผลการประชุมครั้งก่อน
(ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.การจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เป็นการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสำคัญ คือ การมีเหตุผล ความสมดุล การมีภูมิคุ้มกัน STRONG
เกิดจากการ ผูกพันกันทุกเส้น ความหมายของ STRONG
ภายใต้สัญลักษณ์ STRONG คือ
มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย
แสดงถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต
ความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มือขวากำาแน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S : Suffficiency) ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว โปร่งใส (T : Transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้ กำมือแนบอกข้าง
ซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู้ (R : Realis) ต่อปัญหาการทุจริตมุ่งมั่น ไปสู่อนาคตข้างหน้า (O : Onward)
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหา พัฒนา ความรู้ (N: Knowledge) ให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์ และมีความเอื้ออาทร (G : Generosity) ต่อกันบนพื้นฐาน ของจริยธรรมและกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้าน การทุจริต
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ Model STRONG โดยกำาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

เวียงสา

๑. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

๒. เพื่อปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความ
ละอายในการทำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต
๓. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๔. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
5. เพื่อสะท้อนความคิดริเริ่มของชมรมฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้สมาชิกที่
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
แนวทางการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
๑. สร้างแนวร่วมเครื่องข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของสำนักงาน
ป.ป.ช. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
2. สร้างการรับรู้ ในวัตถุประสงค์ของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้กับ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
๓. จัดประชุม/สัมมนา เพื่อจัดทำระเบียบและแนวทางการขับเคลื่อนชมรมฯ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
๔. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ ชมรมSTRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
๕. เผยแพร่การด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ โดยเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของหน่วยงาน และเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม
เวียงสา

1. จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๑.๑ ประชุมชี้แจงเพื่อทราบ
- ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน
- การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ พัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
- วางแผนแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม
เป้าหมาย
- จัดประชุมระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตาม
แผนฯ ที่กำหนดไว้
๑.๒ กิจกรรมทำาบุญตักบาตรประจำาเดือน จัดกิจกรรมทุกวันสำคัญที่กำหนด
อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง
๑.๓ กิจกรรมจิตอาสาประจำาเดือน จัดกิจกรรมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

๑.๔ กิจกรรมการถ่ายถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ขยายผล
ไปยัง บุคคลภายนอก
๑.๕ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๒. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตหัวข้อ "การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน"
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้วิสัยทัศน์ " กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด
ร่วมต้านทุจริต "
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่ ชุมชน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการมุ่งพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหาการทุจริต
รวมทั้งร่วมกันพัฒนาให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง
2. เกิดการป้องปรามการทุจริตในหน่วยงาน ส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้น
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม และการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ประชุม - รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความ โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามเจตจ านงทั้งต่อ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
ข้อที่ 1 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน
และสาธารณชนภายนอก
เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือคำมั่นที่จะนำาพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้
ข้อที่ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการ ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้
โดยประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดใน
การทำงาน และการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริต
ต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด
4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็น
ธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทำทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร
มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานใน
เรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำ
งาน
6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยนำ
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งช้าง เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส
ทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
มิติที่ประชุม เห็นชอบและเสนอให้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ STRONG คือ มือกำแน่นแนบไว้ที่หน้าอกข้างซ้าย แสดง
ถึงความเข้มแข็งของใจในการต่อสู้กับการทุจริต ความอยุติธรรม มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มือขวากำ
แน่น แสดงถึงการยึดมั่นค่านิยม ความพอเพียง (S : Suffficiency) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของ
ส่วนตัว โปร่งใส (T : Transparency) พร้อมให้ตรวจสอบได้
กำมือแนบอกข้างซ้ายตรงหัวใจ แสดงถึง
การมีใจตื่นรู้ (R : Realis) ต่อปัญหาการทุจริตมุ่งมั่น ไปสู่อนาคตข้างหน้า (O : Onward) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติ แสวงหา พัฒนา ความรู้ (N: Knowledge) ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีความ
เอื้ออาทร (G : Generosity) ต่อกันบนพื้นฐาน ของจริยธรรมและกฎหมาย และบันทึกภาพร่วมกัน
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี เลิกประชุม
เวลา 16.30 น.
อดิเทพ เพียรไพรงาม
(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้บันทึกการประชุม

จารุวัจน์ ไชยบุญเรือง
(นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

