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โครงการประชุมชี้แจงเสริมสรา้งและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท า
ผิดวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย อ าเภออพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๔ 

จังหวัด      อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  งานคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อ าเภอพิมาย 
หน่วยงานกระทรวง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิมาย   กระทรวงสาธารณสุข  
ตอบ ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยธรรมมาภิ
บาล (Governance Excellence) 
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาประจ าปี ๒๕๖๔ ข้อที ่๓๗.ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : Integrity and Transparency Assessment ร้อย
ละ ๙๒  

๑.หลักการและเภหตุผล 
  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการแหละหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล 
  คปสอ.พิมาย ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มี
ความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและพฤติมี
ชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท า
ให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ
ของคปสอ.พิมาย จึงได้จัดท าโครงการประชุมชี้แจงเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปี 
๒๕๖๔ 

 
๒.วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.พิมาย มีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัย และการป้องกันการกระท าผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.พิมาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๓. กลุ่มเภป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
  
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคณะกรรมการ คปสอ.และจนท.สาธารณสุข  จ านวน  ๒๗ คน 
     
            

๔.ตัวชี้วัดความส าเภร็จของโครงการ   
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  ๔.๑ บุคลากรสาธารณสุข คปสอ.พิมาย ผ่านการประชุมชี้แจงแนวทาง ความรู้มีความรู้ความเข้าใจใน
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัย และการป้องกันการกระท าผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย 
กฎ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ร้อยละ ๘๐  

 

๕.ประเภอทโครงการ 

โครงการตามผลผลิต            โครงการ PP.       โครงการอื่นฯ.................. 

๖.สถานะโครงการ  

  โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 

๗.ระยะเภวลาด าเภนินการ  

  ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๘.วงเภงินของโครงการ    ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. วิธีด าเภนินการ และแผนการด าเภนินงาน 

 ๑.วิธีด าเนินการ 
     ด าเนินการเอง                  จ้างเหมา  

 ๒.แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

แผนการด าเนินงาน 
รวม 

ทั้งสิ้น 
ไตรมาส ๑ 
(ตค.-ธค.) 

ไตรมาส ๒ 
(มค.-มีค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เมย.-มิย.) 

ไตรมาส ๔ 
(กค.-กย.) 

ประชุมชี้แจงแนวทาง ความรู้มีความรู้ความ
เข้าใจในข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน วินัย และการป้องกัน
การกระท าผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง ๑ - ๑ - - 

 ๓.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 

 
หน่วย
นับ 

(บาท)     

แผนการด าเนินงาน 
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส1 

(ตค-ธค) 
ไตรมาส 2 
(มค-มีค) 

ไตรมาส 3 
(เมย-มิย.) 

ไตรมาส4 
(กค-กย) 

ประชุมชี้แจงแนวทาง 
ความรู้มีความรู้ความเข้าใจ
ในข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
วินัย และการป้องกันการ
กระท าผิดวินัย รวมทั้ง
กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

บาท 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

- 
 

- 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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 ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.พิมาย มีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน วินัย และการป้องกันการกระท าผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.พิมาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับ น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
 
ผู้เภสนอโครงการ     

                                                          
(นายสุริยา  จันทา) 

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

ผู้เภห็นชอบโครงการ    

                                                          
(นายคมกริช  ฤทธิ์บุรี) 

สาธารณสุขอ าเภอพิมาย 
 
 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               
(นายสุผล  ตติยนันทพร) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิมาย 
ประธาน คปสอ.พิมาย 

 
 
 
หมายเภหตุ : โครงการประชุมชี้แจงเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิ
ให้กระท าผิดวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย อ าเภออพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๔   
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