
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๑๒๒๓  

ที ่ นศ ๐๗๓๒/73                               วันที ่ 1  มีนาคม ๒๕๖5                 
เรือ่ง   ขออนุมัติด าเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้ 
         กระทาผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
         และขออนุมัติเผยแพร่ การด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ขึ้นเวปไซต์  
  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอชะอวด  
 

  ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด ได้ด าเนินงานตามการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในภาพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และค านึงถึงความส าคัญกับการ "รักษา"ระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานคติของความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท าใดๆนั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด  จึงขออนุมัติด าเนิน
โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอชะอวด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 และ 4 มีนาคม ๒๕๖5 และขออนุมัติเผยแพร่การ
ด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

                           
                        (นายวิเชียร  สงัขาน)ุ 
                                   นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ  
 
 
                                                                                            ทราบ/อนุมัต ิ

 
                                                                                         
                                                                                       (นายนิพนธ์   รตันคช) 

                                                                   สาธารณสุขอ าเภอชะอวด 
 
 
 
 



โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสรา้งวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช  ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
  
หลักการและเหตุผล 

การประเมิน MOPH ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เป็นไปภายใต้ แนวคิด Open Data to 
Transparency ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Intagnty and 
Transparency Assessment  MOPH ITA) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิด
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลด
โอกาสที่จะเกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒560 – ๒564) และ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงานการพัฒนา ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ.2๕๖o - ๒๕8o การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค (MOPH Integity and Tansparency Assessment : MOPH ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่
ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ทั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผย
ข้อมลูกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติตลอดจน มีคุณสมบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึง
การประเมิน "วัฒนธรรม" ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค านิยมสุจริต และประเมิน
แนวทางในการป้องกันการทุจริทและการป้องกัน การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงานและในภาพรวมที่สะท้อนจากผลการประเมิน ซึ่งล้วนแต่มี 
ความส าคัญและสามารถสะท้อน ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติราชการที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล 
ที่หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีประเด็นการประเมิน
จ าแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด คือ 1. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ๒. ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   
๓. ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ๔. ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งโส 5. ตัวชี้วัดการรับสินบน 
6. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 7. ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ๘. ตัวชี้วัดการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับช้อน 9. ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด จึงให้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  
การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรมสุจริต 
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือการขยายผลพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม และเกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และค านึงถึงความส าคัญกับการ " รักษา" ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมี
ธรรมาภิบาลที่ดี ให้ต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ให้มีความเชื่อมั่นศรัทธา
ต่อการบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาลของส านักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม สะท้อนภาพลักษณ์
ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ 

.../ วัตถุประสงค์ 
 



 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและการมีวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
เป้าหมาย   

 บุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด จ านวน 102 คน  
 

วิธีด าเนินงาน 
  1. ขั้นเตรียมการ 
              1.๑ เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ                     
                1.๒ ติดต่อ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมโครงการ  
                1.๓ จัดเตรียมวัสดุ เอกสาร และอุปกรณ์ ในการด าเนินกิจกรรม 

 
  2. ขั้นด าเนินการ  
   2.1 ให้ความรู้ ดังนี้ 
    2.1.1 การเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริธรรมและการรักษาวินัย การป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย 
    2.1.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 
    2.1.3 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    2.1.4 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2.1.5 การร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    2.1.6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
    2.1.7 มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชา 
    2.1.8 ความส าเร็จและประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน กับคุณภาพของ
บุคลากร  
    2.1.9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน 
   2.2 ติดตาม ประเมินผลโครงการ 
   2.3 สรุปผลการด าเนินโครงการ  
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565  
 
สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด 
 
งบประมาณ  
          ไม่ใช้งบประมาณ 

.../ ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นายวิเชียร สังขานุ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ชะอวด 
 
การประเมินผล 
 1. จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. แบบประเมินความรู้ ก่อน – หลัง โครงการเกี่ยวกับจริยธรรมและการมีวินัย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
                  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา 
ทางด้านจริยธรรม การมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต ส่งผลให้มีการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
อย่างเป็นรูปธรรม และมีระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี 

  

                                               ผู้เขียนโครงการ   
                                            (นายวิเชียร สังขานุ)                          
            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
                                              ผู้อนุมัตโิครงการ 
         (นายนิพนธ์ รัตนคช) 
              สาธารณสุขอ าเภอชะอวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก าหนดการ 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมการมีวินัยรวมทั้งการป้องกนัมิให้กระท าผิด

วินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสรา้งวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชะอวด จงัหวัดนครศรีธรรมราช  ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2565   
 
เวลา 08.30-09.00  น.  ลงทะเบียน/ประเมินก่อนร่วมโครงการ                      
เวลา 09.00-10.00 น. พิธีเปิด/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ                      
เวลา 10.00–12.00 น.    - การเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริธรรม 
                                  - การรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย             
เวลา 13.00-14.00 น.  -  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 
                                  -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เวลา 14.00-16.00 น.  -  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                                  - การร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
                                    และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เวลา 16.00-16.30 น.  -  น าเสนอแลกเปลี่ยนแผน แนวทางการด าเนินงานพัฒนา แก้ไข ขับเคลื่อนการ   
                                     ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ การซักถามปัญหาทั่วไป /ปิดประชุม 
                                                                                                     
วันที่ 4  มีนาคม  2565 
 
เวลา 08.30-09.00 น.  - ประกาศเจตจ านงสุจริด เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งโส    
เวลา 09.00-10.30 น.   - กิจกรรม ของซมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สสอ.ชะอวด 
                                   ภายใต้พันธะสัญญา “สาธารณสุข” ซ่ือสัตย์โปรง่ใส ตื่นรู้สู้ทุจริต จิตพอเพียง                         
เวลา 10.30–12.00 น.  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต                  
เวลา 13.00-15.00 น.   - มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ 
                                   แก่ข้ารายการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา 
          - ความส าเร็จและประสิทริภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน 
                                  กับคุณภาพของบุคลากร 
                                - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน 
เวลา 15.00-16.30 น.   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชักลามทั่วไป/ประเมินหลังร่วมโครงการ 
                                 - ปิดโครงการ   
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 12.00  น. 
 
 
 
 
 
 

 


