
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 
หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2565 
………………………………………………………….. 

หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) ที่มีวิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมีเป้าประสงค์คือ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ( Integrity&Transparency Assessesment : 
ITA) มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 92 เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ และมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบด้วย 
1) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “การปลุกจิตส านึกต้านทุจริตของคน
ไทย” 2) การสร้างกลไกป้องกันการทุจริต หรือ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการด าเนินงานต่างๆ ให้มีคุณธรรม 
ความโปร่งใสและปลอดการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจรติ หรือการสร้าง
มาตรการและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของหน่วยงานฯ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นการก ากับติดตามการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบ
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการด าเนินงานของบุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่การวางระบบส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมองค์กร MOPH เป็นรากฐานในการต่อต้านการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว การแสดงความพร้อมรับผิดชอบ
ทั้งด้านการบริหารและการท างาน การพัฒนาระบบการท างานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจตามหลักกฎหมาย 
ระเบียบ และมาตรฐานการท างานต่างๆ ตลอดจนระบบและกลไกการปราบปรามการทุจริตหรือการกระท าผิดกับ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ มาตรการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
พล ซึ่งมีระบบด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงานยังไม่ถูกต้องบางประเด็นการประเมิน ประกอบกับใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้มีการเพ่ิมระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสูงขึ้น ตลอดจน การบังคับ
ใช้กฎหมายต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสฯ การอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนมากขึ้น จึงต้องมีการเร่งรัดพัฒนาระบบการพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมกลไกและคณะท างาน การพัฒนาระบบการด าเนินงานต่างๆ ตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานให้สูงขึ้น 
 2. เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานฯของบุคลากร 
 3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและภาคประชาสังคมต่างๆ ป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ 

กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานในสังกัด จ านวน 22 คน 
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วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมด าเนินงานพัฒนาและประเมิน ITA ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
 2. ทีมผู้รับผิดชอบ ITA พัฒนาระบบการด าเนินงานต่างๆ ตามเกณฑ์ดัชนีความโปร่งใสและมาตรฐาน
คุณธรรมในการด าเนินงาน 
 3. ติดตามสนับสนุนการพัฒนาและประเมิน ITA ของหน่วยงานและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยคณะกรรมการ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 มกราคม 2565 – สิงหาคม 2565 

สถานที่ด าเนินงาน 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

งบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณ : เงินบ ารุงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จ านวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดัง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 
 1. ค่าอาหารกลางวัน   จ านวน 22 คน x 100 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 2,200 บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 22 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 1,100 บาท 
 3. ค่าวัสดุในการประชุม    เป็นเงิน 700 บาท 
 รวมเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียรับรู้และเข้าใจในระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กร และมีส่วนร่วมในการด ารงธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
 2. ระดับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานฯสูงขึ้น 
 3. หน่วยงานได้รับการยอมรับและพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
 
ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

 
   (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย์) 
         นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
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ผู้เห็นชอบโครงการ 

              

             (นายชวุิทย์  ช านิงาน)                      
                          สาธารณสุขอ าเภอพล 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ หน่วยงานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 
ระยะเวลาด าเนินงาน : มกราคม 2565-สิงหาคม 2565 
สถานที่ด าเนินงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
งบประมาณ เงินบ ารุง สสอ.พล  จ านวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 



ก าหนดการ 

 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 

สถานที่ ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565  

…………………………………………………………………. 
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00-10.00 น. พิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบาย แนวทางการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรม 
   และความโปร่งใสแบบบูรณาการ และ ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ 

บุคลากรในหน่วยงาน สสอ. และ รพ.สต.ในสังกัด 
   (โดย นางทัศนีย์  ทินราช : สาธารณสุขอ าเภอพล) 
เวลา 10.00-12.00 น. การจัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and  
   Transparency Assessment (EBIT)  : EB1- EB10  
   (โดย นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย์ : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. การจัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and  
   Transparency Assessment (EBIT)  : EB11- EB24 
   (โดย นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย์ : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
เวลา 16.30 น.  ปิดการประชุม 
 

……………………………………………….. 
 
หมายเหตุ :  อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา  10.30 น.-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 

พันธกจิ (Mission) ที ่4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตรค์วามเปน็เลศิ (excellence) ที ่4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic) ที ่4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
เป้าประสงค์ที ่(goal) ที ่G7. มีระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพที่โปร่งใส มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วดั สธ. K60 ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA 
ตัวชี้วดัจังหวดั K402 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านกังานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ตัวชี้วดัพื้นที ่ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอพลผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับ 5 
ชื่อโครงการ โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

แผนงาน แผนเงนิ  
ตัวชี้วัดผลส าเรจ็ของโครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนนิกจิกรรม 
รายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
เบิกจ่าย 

แหล่ง
งบประมาณ 

1. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของหนว่ยงาน
ให้สูงขึ้น 
2. เพื่อปลกูและปลุก
จิตส านกึในการตอ่ต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานฯ
ของบุคลากร 
3. เพื่อสร้างการมีสว่น
ร่วมของผู้มสี่วนได้เสีย
และภาคประชาสังคม
ต่างๆ ป้องกันราบปราม
การทุจริตฯ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีม
ด าเนินงานพัฒนาและประเมิน 
ITA ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพล 
2. ทีมผู้รับผิดชอบ ITA พัฒนา
ระบบการด าเนินงานต่างๆ ตาม
เกณฑ์ดัชนีความโปร่ ง ใสและ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 
3. ติดตามสนับสนุนการพัฒนา
และประเมนิ ITA ของหนว่ยงาน
และสร้างการมีส่วนรว่มของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดย
คณะกรรมการ 
 

บุคลากรและผู้มีส่วนได้
เสียของหนว่ยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพลจ านวน 22 คน 

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 
2565 

 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
จ าน วน  22 คน  x 
100 บาท  x 1 วั น
 เป็นเงิน
2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  จ านวน 
22 คน x 25 บาท x 
2 มื้อ    เป็นเงิน  
3. ค่ า วั ส ดุ ใ น ก า ร
อบรม   เป็นเงิน  
  

2,200 บาท 
 
 
 

1,100 บาท 
 
 
 

700 บาท 
 
รวมเป็นเงนิ 
4,000 บาท (สี่
พันบาทถว้น) 

 

มีนาคม-
มิถุนายน 
2565 

เงินบ ารุง 
สสอ.พล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ระดับ 5 
 

นายวชิราวธุ 
ผลบุญภิรมย์ 
0874275
497 
p_moh_bo
bby@hotm
ail.com 

 

                 
 
       (  นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย ์ )       (นายชุวิทย์  ช านิงาน) 
     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                  สาธารณสุขอ าเภอพล 
               ผู้เสนอแผนงาน           ผู้อนุมัตแิผนงาน 


