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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

 
(.......นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส....) (......นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์.....) 

ตำแหน่ง........นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ........ ตำแหน่ง.....สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม......  
วันท่ี.....20...เดือน..พฤษภาคม.....พ.ศ....2565.... วันท่ี.....20...เดือน..พฤษภาคม.....พ.ศ....2565.... 

 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 
 
 

(....นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส....) 
ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ..........  

                                      วันท่ี.....20...เดือน..พฤษภาคม.....พ.ศ....2565.... 
 
  

 



                                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/ วันท่ี               20  พฤษภาคม   2565 

เร่ือง รายงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

  

   เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

  ๑. ต้นเร่ือง          
                     จากนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็น
วาระแห่งชาติ ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือม่ันวางใจในระบบราชการ ปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกระดับ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเร่ืองเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากรในหน่วยงานด้วย    กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป. ๑ ค. คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่าย
มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซ่ึงเป็น
กลไกลสำคัญในการป้องกันการทุจริตและช่วยฟ้ืนฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  ได้เห็นถึงความสำคัญการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำโครงการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมใสสะอาดร่วมต้าน
ทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖5  เพ่ือจัดอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ตลอดจนปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รวมท้ังร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงานป้องกันการทุจริต และป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  ตลอดจนการเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและ การมีวินัยรวมท้ังการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย   
  ๒. ผลการดำเนินงานตามโครงการ    
                        กิจกรรมสำคัญตามโครงการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมใสสะอาดร่วมต้าน
ทุจริต  ปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์  ดังน้ีคือ 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลด้าน
คุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  2. เพ่ือประเมินผลด้าน
คุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. 3. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ
สำหรับปรับปรุง/พัฒนา คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ 4. เพ่ือให้ได้มาตรการ/
แนวทาง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมาย คือ  1. บุคลากร สสอ.พรรณา
นิคม จำนวน 5 คน บุคลากร รพ.สต.(ผอ.รพ.สต./จนท.พัสดุ)  จำนวน  ๑๔ แห่ง   รวม  ๓๕  คน  และ 
บุคลากร รพ.สต. (นอกจากข้อ 2 ) จำนวน  ๑๔ แห่ง  รวม  81 คน  รวมท้ังหมด  121  คน 
                     (๑) รูปแบบการดำเนินโครงการ 
                          1.1  จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร / ผู้เข้าร่วมประชุม 
                          1.2  พิธีการมอบคู่มือผลผระโยชน์ทับซ้อน และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
                          1.3  การถ่ายทอดความรู้ท่ีสำคัญ  ประกอบด้วย  
                          1.3.1  กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต แยกแยะเร่ืองส่วนตัวกับ
ส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) 
                          1.3.2  No Gift Policy 
                          1.3.3  ชมรมจริยธรรมขับเคล่ือนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
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                          1.3.4 ขับเคล่ือนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct 
                          1.3.5 จรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 
                          1.3.6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเร่ียไร และตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 
                          1.3.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 
                          1.3.8 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย   
                          1.3.9 นโยบายการตรวจเย่ียมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
                       (2) ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
                            2.๑)  ดำเนินโครงการ ในวันท่ี  23 กุมภาพันธ์  2563  ณ สำนักงานสาธารณุขอำเภอ
พรรณานิคม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 113  คน น้อยกว่าเป้าหมาย 8 คน  ผลงานร้อยละ 93.33 
                            2.๒)  การจัดกิจกรรมสำคัญได้แก่  การประกาศเจตนารมณ์    การมอบคู่มือ  การลง
นามข้อตกลง และการให้ความรู้ เป็นไปตามท่ีวางไว้ทุกประการ    
                       (3) ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำโครงการ 
                           ๔.๑) การดำเนินโครงการยังเป็นเพียง การประชุม และเน้นหนักไปในภาคทฎษฏี 
                           ๔.๒) บุคลากรใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานน้อย ในการแลกเปล่ียนจะไม่สามารถ
สะท้อนปัญหาในบาง ๆ เร่ืองได้ 
                       (4) ข้อแสนอแนะและการแก้ไขในการดำเนินคร้ังต่อไป 
                            ๕.๑) ควรมีการศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีประสบผลสำเร็จในการดำเนินการ 
                            ๕.๒) การเลือกบุคลากรมาอบรม ควรเลือกท่ีหลากหลาย ท้ังผู้มีประสบการณ์มาก และ
ประสบการณ์น้อย ในการจัดกลุ่มควรมีผู้มีประสบการณ์การทำงานมาก ๆ ในกลุ่มด้วย 
                        (5) สรุปผลโครงการ 
                            ๖.๑) การดำเนินโครงการบรรลุผลท่ีต้ังไว้   
                            ๖.๒) การดำเนินโครงการ ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
การตะหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ตะหนักถังปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ ทำให้บุคลากรศรัธทาค่านิยม 4 
ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   

            3.ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 
                          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ               
 

 
      (นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) 
              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ            - ทราบ     
 
 

                                (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์)  
                                         สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

 “อยูส่กล รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 



                                                  บันทกึข้อความ 
 

 ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
 ท่ี สน 0232/   วันท่ี                20    พฤษภาคม   2565 
 เร่ือง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

  

  เรียน    สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                      ตามท่ีท่านสาธารณสุขอำเภอมอบหมายให้งานบริหารงานท่ัวไป  จัดทำโครงการอบรมพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณา
นิคม  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ในวันท่ี  19 พฤษภาคม 2565  น้ัน 
 
                      บัดน้ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ขออนุญาตเผยแพร่รายงานรายงานโครงการ
อบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕   เพ่ือให้ทราบโดยท่ัวกัน ผ่าน
เว็บไซต์ และทางช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ต่อไป    
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต    
          

 
 

      (นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ            - ทราบ /อนุญาต   
 
 

                                (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์)  
                                         สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูส่กล รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร” 

 



 
ภาพกิจกรรมตามโครงการ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2565  
ในวันท่ี  19   พฤษภาคม   2565  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

................................................................................... 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 

 














