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ชื่อโครงการ          จิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) โรงพยาบาลวังยาง ปี 2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์  สร้างเสริมวัฒนธรรมในการปราบปรามและต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังยาง 
หัวหน้าโครงการ  นายวิวรรธน์  วงศ์ตาขี่  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
ผู้ประสานโครงการ นางสาวทิพวรรณ  สุนา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู่ เป้าหมาย
และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการ  
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ระบบราชการมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถบริหาร ประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะ
สนับสนุนให้ระบบราชการ มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารประเทศ 
และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ การพัฒนา ข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้น
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงาน ปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ การพัฒนาข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปลูกฝังการมีทัศนคติที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต เกิดความตระหนักกับปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงและป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้ง เสริมสร้าง  การปฏิบัติราชการให้มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพ้ืนฐานจิตที่พอเพียง มีความ ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับ หลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ ใน
การสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิด ของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก 
“STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของ สำนักงาน ป.ป.ช. เพ่ือเป็นแรงผลักดันต่อ
การพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมและหน่วยงานภาครัฐ
ของไทยให้มี คุณภาพ และคุณธรรม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ ๙ เป็นเป้าหมายการพัฒนา 
โดยเฉพาะปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ที่มีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความ
เป็น ไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสงบและมีสันติสุข และมุ่งส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ๔ ประการ
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะท าให้บุคคลมีความดี ความก้าวหน้าในชีวิต และเกิดสันติ
สุข โครงการจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) โรงพยาบาลท่าวังยาง ปี 2564 อย่างแท้จริง โดยเริ่มจาก
ตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ภาครัฐถือเป็นบุคคลตัวอย่าง จึง
ควรเป็นต้นแบบที่ดี และมีความเป็นจิตอาสาในการทำความดี สร้างประโยชน์ สาธารณะ พร้อมรับใช้ประชาชน 
สังคม และประเทศชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โรงพยาบาลท่าอุเทน ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจัดโครงการ
จิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) โรงพยาบาลวังยาง ปี 2564 ขึ้นเพ่ือเสริมสร้าง จิตสำนึกของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความ  ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ปลูกฝังทัศนคติ และค่านิยมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต     
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2.วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือปลูกจิตสานึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมี จิตส านึก

ทัศนคติ และ พฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกัน ปราบรามการทุจริตในหน่วยงาน  
2.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  
2.3 เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชน  
2.4 เพ่ือปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสำนกึ ไม่ทนต่อ

ทุจริต  
2.5 เพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  
2.6 เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ พัฒนาความ

โปร่งใส 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของโรงพยาบาลวังยาง 
 

4.พื้นที่ดำเนินการ 
  โรงพยาบาลวังยาง 
 
5.ผลผลิต/ผลลัพธ์ และเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลผลิต(Outputs)   
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่อง
ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcomes)   
บุคลากรตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และเกิดทัศนคติ ค่านิยมในการ ป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 80 

 
6.แนวทาง/แผนการดำเนินงาน 

ตารางสรุปแนวทางการดำเนินงานและน้ำหนักความสำคัญของกิจกรรม 
กิจกรรม % ถ่วงน้ำหนัก ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริต 
(STRONG) (1 ครั้ง) 

20 กลุ่มงานบริหาร 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม / เชิญชวนเข้ารวมเป็น
สมาชิก 

20 กลุ่มงานบริหาร 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และ สร้างความตระหนัก 
ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งในคุณธรรม จริยธรรม (1 ครั้ง) 

20 กลุ่มงานบริหาร 

4. สรุปผลการดำเนินโครงการ (1 ครั้ง) 20 กลุ่มงานบริหาร 
5. ติดตามผลการดำเนินโครงการ (1 ครั้ง) 20 กลุ่มงานบริหาร 

รวม            100 
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7.ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
     1 กุมภาพันธ์ 2564  –  31 มีนาคม 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมคณะทำงานโครงการ จิต
อาสาพอเพียงต้านทุจริต 
(STRONG) 

    √        

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กลุ่ม 
/ เชิญชวนเข้ารวมเป็น สมาชิก 

    √ √       

3. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ และ 
สร้างความตระหนัก ความ เข้าใจ 
เรื่องความโปร่งใน คุณธรรม 
จริยธรรม 

     √       

4. สรุปผลการดำเนินโครงการ      √       
5. ติดตามผลการดำเนิน โครงการ      √       
 

8.งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.หน่วยงานร่วมดำเนินงาน 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง 
 

10.วิธีการประเมินผล 
10.1 สรุปผลการดำเนินงาน ภาพถ่ายกิจกรรม  
10.2 แบบประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากฝึกอบรมแล้ว 

 

11. ผู้เสนอโครงการ 

                                     
นายวิวรรธน์  วงศ์ตาขี่ 

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 

13. ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                 
นายอนุชิต  ขันทะชา 

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 
 


