
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ    จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่สน  15๓3/421     วันที่         19     ตุลาคม      ๒๕๖5 
 

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานตามหลักธรราภิบาล  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 
 

               ดว้ยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ดำเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6   
       เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการตามหลักธรรมมาภิบาล ทั้ง ๖ ประการ คือ ๑.
หลักนิติธรรม ๒.หลักคุณธรรม ๓.หลักความโปร่งใส ๔.หลกัการมีส่วนร่วม ๕.หลักความรับผิดชอบ ๖. หลัก
ความคุ้มค่า ภายใต้แนวคิด”จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือโมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้สุจริต จิตพอเพียง” ให้ทุกคนทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 
                                                     
                                                   

                                                                                      
     (นายสุริยัณห์  สุระสระ) 
          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
        อนุญาต 

                                                                          
       (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
       สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 
 
 
 



แนวทางในการดำเนินการตอ่ต้านการทุจริตของชมรม STRONG 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  ปีงบประมาณ  2566 

 
บุคลากรกรสาธารณสุข ดำเนินการตามหลักธรรมมาภิบาล ทั้ง ๖ ประการ อย่างต่อเนื่อง 
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  
          หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและความ
ยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย 
2. หลักคุณธรรม (Morality)  
          หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อม
กัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจำ
ชาติ 
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)  
          หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้ามกับ
การทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ 
ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุขประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง อย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็นสิริ
มงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้
จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ
บริสุทธิ์ใจ 
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
          หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ
คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)  
          หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง 
6. หลักความคุ้มค่า (Cost) 
         หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 



แนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG ต่อต้านการทุจริต 
1.การกำกับ ตรวจสอบ สอดส่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย

เคร่งครัดเสมอภาค เป็นธรรมและมีความโปร่งใส 
2.การจัดการเรื่องร้องเรียนกับการปฏิบัติงาน การให้บริการ ความโปร่งใส รวดเร็ว โดยยดึหลักความ

ถูกต้อง 
3.สร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม

ความโปร่งใส และความพร้อมรับผิดหากเกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน/กลุ่ม 
4.ส่งเสริมสมาชิกให้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ พร้อมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานหากเกิดการ

ผิดพลาดต่อสังคมโดยรวม 
5.การห้าม การให้ และการรับสิ่งตอบแทนอัมไม่ควร การห้ามการใช้อำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็น

ด้านของข้อมูลหรือการเงินเพ่ือได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และไม่ใช้สมบัติสาธารณะเพ่ือตนเอง รวมถึงการห้าม
รับเงินและสิ่งมีค่าในการดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการทุจริต  

6.รณรงค์การอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต และสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต 
7.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยการประชุม อบรม ให้สมาชิกและเครือข่ายทราบและเข้าใจอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

วัน/เดือน/ปี : 19  ตุลาคม  2565 
หัวข้อ : การตั้งกลุ่มชมรม STRONG ต่อต้านการทุจริตและการดำเนินกิจกรรม 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ขออนุมัติและเผยแพร่การตั้งกลุ่มชมรม 
STRONG ต่อต้านการทุจริตและการดำเนินกิจกรรมกลุม่ชมรม STRONG ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  
Link ภายนอก(คลิก) : .. http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri 
หมายเหตุ : ....................................................................................................................................... ................... 
 
 

                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                                                      
                 (นายสุริยัณห์  สุระสระ)                              ( นายภชุพงศ์  สุพัฒนกุล ) 
              ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

            วันที่  19  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.2565             วันที่  19  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2565 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

                                                 

                                                                      
(นายสุริยัณห์  สุระสระ) 

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันที่  19  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2565 

 

 
 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri

