
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ 
หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 

ปงบประมาณ 2564 
………………………………………………………….. 

หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2560-2564) ที่มีวิสัยทัศน กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต โดยมีเปาประสงคคือ การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด (Integrity&Transparency Assessesment : 
ITA) มีคาคะแนนสูงกวารอยละ 92 เมื่อสิ้นแผนแมบทฯ และมียุทธศาสตรในการดำเนินงานที่สำคัญประกอบดวย 
1) สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “การปลุกจิตสำนึกตานทุจริตของคน
ไทย” 2) การสรางกลไกปองกันการทุจริต หรือ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานตางๆ ใหมีคุณธรรม 
ความโปรงใสและปลอดการทุจริต และ 3) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจรติ หรือการสราง
มาตรการและบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เปนยุทธศาสตรสำคัญของหนวยงานฯ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) เปนการกำกับติดตามการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบ
การดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของบุคลากรทุกระดับใน
หนวยงาน โดยเริ่มตั้งแตการวางระบบสงเสริมและพัฒนาคานิยมองคกร MOPH เปนรากฐานในการตอตานการ
ทุจริต การปลูกฝงจิตสำนึกใหยึดถือประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชนสวนตัว การแสดงความพรอมรับผิดชอบ
ทั้งดานการบริหารและการทำงาน การพัฒนาระบบการทำงานใหมีความโปรงใส ใชดุลพินิจตามหลักกฎหมาย 
ระเบียบ และมาตรฐานการทำงานตางๆ ตลอดจนระบบและกลไกการปราบปรามการทุจริตหรือการกระทำผิดกับ
ผูฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ มาตรการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานฯ ของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
พล ซึ่งมีระบบดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงานยังไมถูกตองบางประเด็นการประเมิน ประกอบกับใน
ปงบประมาณ 2562 ไดมีการเพิ่มระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสสูงขึ้น ตลอดจน การบังคับ
ใชกฎหมายตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐจะตองดำเนินงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสฯ การอำนวยความสะดวก
แกประชาชนมากขึ้น จึงตองมีการเรงรัดพัฒนาระบบการพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานในสังกัด ทั้งดานการเตรียมความพรอมกลไกและคณะทำงาน การพัฒนาระบบการดำเนินงานตางๆ ตาม
มาตรฐานอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค  
 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานใหสูงขึ้น 
 2. เพื่อปลูกและปลุกจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานฯของบุคลากร 
 3. เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียและภาคประชาสังคมตางๆ ปองกันปราบปรามการทุจริตฯ 

กลุมเปาหมาย  
 บุคลากรและผูมีสวนไดเสียของหนวยงานในสังกัด จำนวน 22 คน 
 
 

1/2..วธิีดำเนินงาน... 
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วิธีดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมดำเนินงานพัฒนาและประเมิน ITA ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
 2. ทีมผูรับผิดชอบ ITA พัฒนาระบบการดำเนินงานตางๆ ตามเกณฑดัชนีความโปรงใสและมาตรฐาน
คุณธรรมในการดำเนินงาน 
 3. ติดตามสนับสนุนการพัฒนาและประเมิน ITA ของหนวยงานและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสีย โดยคณะกรรมการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
 มกราคม 2564 – สิงหาคม 2564 

สถานที่ดำเนินงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

งบประมาณ 
 แหลงงบประมาณ : เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) ดัง
รายละเอียดคาใชจายตอไปนี้ 
 1. คาอาหารกลางวัน   จำนวน 22 คน x 100 บาท x 1 วัน เปนเงิน 2,200 บาท 
 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จำนวน 22 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เปนเงิน 1,100 บาท 
 3. คาวัสดุในการประชุม    เปนเงิน 700 บาท 
 รวมเปนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรและผูมีสวนไดเสียรับรูและเขาใจในระบบคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
องคกร และมีสวนรวมในการดำรงธรรมาภิบาลของหนวยงาน 
 2. ระดับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานฯสูงขึ้น 
 3. หนวยงานไดรับการยอมรับและพึงพอใจจากผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
 
ผูเขียน/ผูเสนอโครงการ 

 
   (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 
         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 

2/3..ผูเห็นชอบโครงการ 
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ผูเห็นชอบโครงการ 

                    

                                       (นางทัศนีย  ทินราช)       
                                      สาธารณสุขอำเภอพล 

 
ผูอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ หนวยงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพล จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2564 
ระยะเวลาดำเนินงาน : มกราคม 2564-สิงหาคม 2564 
สถานที่ดำเนินงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
งบประมาณ เงินบำรุง สสอ.พล  จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน) 



กำหนดการ 

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัด
ขอนแกน ปงบประมาณ 2564 

สถานที่ ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
วันที่ 23 กุมภาพันธ  2564  

…………………………………………………………………. 
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00-10.00 น. พิธีเปดการประชุม และมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรม 
   และความโปรงใสแบบบูรณาการ และ ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก 

บุคลากรในหนวยงาน สสอ. และ รพ.สต.ในสังกัด 
   (โดย นางทัศนีย  ทินราช : สาธารณสุขอำเภอพล) 
เวลา 10.00-12.00 น. การจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence–Based Integrity and  
   Transparency Assessment (EBIT)  : EB1- EB10  
   (โดย นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. การจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence–Based Integrity and  
   Transparency Assessment (EBIT)  : EB11- EB24 
   (โดย นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) 
เวลา 16.30 น.  ปดการประชุม 
 

……………………………………………….. 
 
หมายเหต ุ:  อาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา  10.30 น.-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2564 

พันธกิจ (Mission) ที ่4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตรความเปนเลิศ (excellence) ที ่4. ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร (strategic) ที ่4. ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
เปาประสงคที่ (goal) ที ่G7. มีระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพที่โปรงใส มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด สธ. K60 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 
ตัวชี้วัดจังหวัด K402 รอยละของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนที่ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
ตัวชี้วัดพื้นที ่สำนกังานสาธารณสุขอำเภอพลผานเกณฑการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ระดับ 5 
ชื่อโครงการ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2564 
หนวยงาน สำนกังานสาธารณสุขอำเภอพล 

แผนงาน แผนเงิน  
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

 
ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก จำนวนเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนนิกิจกรรม 
รายละเอียดการใช
จายงบประมาณ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
เบิกจาย 

แหลง
งบประมาณ 

1. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดบัคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดำเนนิงานของหนวยงาน
ใหสูงขึ้น 
2. เพื่อปลกูและปลุก
จิตสำนึกในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานฯ
ของบุคลากร 
3. เพื่อสรางการมีสวน
รวมของผูมสีวนไดเสีย
และภาคประชาสังคม
ตางๆ ปองกันราบปราม
การทุจริตฯ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีม
ดำเนินงานพัฒนาและประเมิน 
ITA ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพล 
2. ทีมผู ร ับผิดชอบ ITA พัฒนา
ระบบการดำเนินงานตางๆ ตาม
เกณฑด ัชน ีความโปร งใสและ
ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ดำเนินงาน 
3. ติดตามสนับสนุนการพัฒนา
และประเมิน ITA ของหนวยงาน
และสรางการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสยี โดย
คณะกรรมการ 
 

บุคลากรและผูมีสวนได
เสียของหนวยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพลจำนวน 22 คน 

ตุลาคม 2563 
– กันยายน 
2564 

 

1. คาอาหารกลางวัน 
จ ำนวน  22 คน  x 
100 บ า ท  x 1 วั น
 เปนเงิน
2. คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  จำนวน 
22 คน x 25 บาท x 
2 มื้อ    เปนเงิน  
3. ค  า ว ั ส ด ุ ในการ
อบรม   เปนเงิน  
  

2,200 บาท 
 
 
 

1,100 บาท 
 
 
 

700 บาท 
 
รวมเปนเงนิ 
4,000 บาท (สี่
พันบาทถวน) 

 

มีนาคม-
มิถุนายน 
2564 

เงินบำรุง 
สสอ.พล 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
ผานเกณฑประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ ระดับ 5 
 

นายวชิราวุธ 
ผลบุญภิรมย 
0874275
497 
p_moh_bo
bby@hotm
ail.com 

 

          
 
       (  นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย )       (นางทัศนีย  ทินราช) 
     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                    สาธารณสุขอำเภอพล 
               ผูเสนอแผนงาน           ผูอนุมัตแิผนงาน 


