
                                         บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส่องดำว โทร 042-786032 
ท่ี สน 1132/138 วันที่                ๑๙  เมษำยน  2564 
เร่ือง ขอรำยงำนผลและขออนุญำตเผยแพร่ฯ โครงกำรรณรงค์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส่องดำว ปีงบประมำณ 2564 
  

   เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอส่องดำว 
 

  ๑. ต้นเร่ือง          
                             จำกนโยบำยของรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญและผลักดันให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีเพื่อเสริมสร้ำงควำมเช่ือมั่นวำงใจในระบบรำชกำร 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกระดับ โดยสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำร
เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดจนกำรให้ควำมรู้ตำมคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลำกรในหน่วยงำนด้วย กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสกลนคร ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ๓ ป. ๑ ค. คือ กำรปลูกจิตส ำนึก 
กำรป้องกัน กำรปรำบปรำม และกำรสร้ำงเครือข่ำยมุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกระบวนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึง่เป็นกลไกลส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตและช่วย
ฟื้นฟูส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเชิงบวกในภำครัฐให้แก่ระบบรำชกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส่องดำว  
ได้เห็นถึงควำมส ำคัญกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร จึง
ได้จัดท ำโครงกำรรณรงค์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมและควำมโปร่งใส บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอส่องดำว  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  เพื่อให้บุคลำกรสำธำรณสุขอ ำเภอส่องดำว มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสร้ำง
เครือข่ำย  ด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน   
  ๒. ผลการด าเนินงานตามโครงการ    
                        กิจกรรมส ำคัญตำมโครงกำรรณรงค์กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมและควำมโปร่งใส บุคลำกร
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส่องดำว  ปีงบประมำณ ๒๕๖4  มีวัตถุประสงค์  คือ ประกำรท่ี  ๑ เพื่อให้
บุคลำกรสำธำรณสุขอ ำเภอส่องดำว มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต  และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบรำชกำร  และ ประกำรท่ี ๒ เพื่อกำรสร้ำงเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
ด ำเนินงำนป้องกันกำรทุจริต และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน  กลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอส่องดำวและ รพ.สต ๔ แห่ง   รวมจ ำนวน  3๖  คน   
                     (๑) รูปแบบกำรด ำเนินโครงกำร 
                          1.1  จัดกิจกรรมกำรประกำศเจตนำรมณ์สุจริตของผู้บริหำร / ผู้เข้ำร่วมประชุม 
                          1.2  พิธีกำรมอบคู่มือผลผระโยชน์ทับซ้อน และเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
                          1.3  กำรถ่ำยทอดควำมรู้ท่ีส ำคัญ  ประกอบด้วย  
                          1.3.1  กิจกรรมกำรสร้ำงจิตส ำนึก ปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับ
ส่วนรวม จิตพอเพียงต้ำนทุจริต (STRONG) 
                          1.3.2  No Gift Policy 
                          1.3.3  ชมรมจริยธรรมขับเคล่ือนคุณธรรมน ำไทย 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
                          1.3.4 ขับเคล่ือนค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct 
                          1.3.5 จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2560 
                          1.3.6 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรเรี่ยไร และตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2544 

 



                          1.3.7 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด และตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 
                          1.3.8 มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัย   
                          1.3.9 นโยบำยกำรตรวจเย่ียมของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
                       (2) ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยโครงกำร 
                            2.๑)  ด ำเนินโครงกำร ในวันท่ี 9 เมษำยน  2564  ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลบ้ำนหนองแวง อ ำเภอส่องดำว ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 3๖ คน  ผลงำนร้อยละ 100 
                            2.๒)  กำรจัดกิจกรรมส ำคัญได้แก่  กำรประกำศเจตนำรมณ์    กำรมอบคู่มือ  กำรลง
นำมข้อตกลง และกำรให้ควำมรู้ เป็นไปตำมท่ีวำงไว้ทุกประกำร    
                       (3) ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดท ำโครงกำร 
                           ๔.๑) กำรด ำเนินโครงกำรยังเป็นเพียง กำรประชุม และเน้นหนักไปในภำคทฤษฏี 
                           ๔.๒) บุคลำกรใหม่ยังไม่มีประสบกำรณ์ท ำงำนน้อย ในกำรแลกเปล่ียนจะไม่สำมำรถ
สะท้อนปัญหำในบำง ๆ เรื่องได้ 
                       (4) ข้อแสนอแนะและกำรแก้ไขในกำรด ำเนินครั้งต่อไป 
                            ๕.๑) ควรมีกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนท่ีประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร 
                            ๕.๒) กำรเลือกบุคลำกรมำอบรม ควรเลือกท่ีหลำกหลำย ท้ังผู้มีประสบกำรณ์มำก และ
ประสบกำรณ์น้อย ในกำรจัดกลุ่มควรมีผู้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนมำก ๆ ในกลุ่มด้วย 
                        (5) สรุปผลโครงกำร 
                            ๖.๑) กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุผลท่ีต้ังไว้   
                            ๖.๒) กำรด ำเนินโครงกำร ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เนื่องจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
กำรตะหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ตะหนักถังปัญหำกำรทุจริตทุกรูปแบบ ท ำให้บุคลำกรศรัทธำ ค่ำนิยม 4 
ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ   

            3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
                          จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ               

         
           (นายอนุทิน  ค าชมภู) 
     เจ้าพนักสาธารณสุขช านาญงาน 
 
                   -ทราบ/อนุญาต- 
 
 
                   (นายสุรพล สายค าภา) 
                        สาธารณสุขอ าเภอส่องดาว 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 


