
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร  

ที่  ยส ๐๕๓๒/ ๔๔   วันที่    ๑๓  มกรำคม   ๒๕6๕ 

เรื่อง  แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ชมรมจริยธรรม อ ำเภอมหำชนะชัย  ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 ๑. เร่ืองเดิม 
                         ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและ    
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)     
ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยง ำนภำครัฐ โดยใน     
MOIT 1๖  ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรส่งเสริมคุณธรรม ชมรมจริยธรรมของหน่วยงำน 

 ๒. ข้อเท็จจริง  
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวปฏิบัติ
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ชมรมจริยธรรมของอ ำเภอมหำชนะชัย ประจ ำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ป้องกัน ส่งเสริมจริยธรรม แก้ไขปัญหำกำรทุจริตในรูปแบบหนึ่ง  โดยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560   

 ๓. ข้อพิจารณา 
      ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรแผนงำนดังกล่ำว เป็นไปตำมระเบียบฯ และส่งเสริมกิจกรรม
ของชมรมจริยธรรมอ ำเภอมหำชนะชัย  งำนบริหำรทั่วไปขอเสนอแผนปฏิบัติกำร พิจำรณำอนุมัติ โดยเบิกจำก
งบประมำณจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอมหำชนะชัย  

 4. ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ต่อไป   
 
 
                                                                         (นำยสมชำติ  ยอดดี) 
                  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                                                                      
 
              ชอบ/ด ำเนินกำร 
 
 
 

 
           
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ช่ือชมรม จริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย   หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร  

สถานที่ต้ัง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย   

ชื่อผู้ประสานงาน นายสมชาติ   ยอดดี   โทรศัพท์  ๐๙๐๗๔๖๑๘๑๙  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  ๑๑๖  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   ๑๑๖ คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   ๑ โครงการ 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม     ๓๗,๖๐๐  บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน ๓๗,๖๐๐   บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงก าหนด 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ๑๒ เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 องค์กรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัยเป็นองค์กรแห่งความสุของค์กรคุณภาพ   

 

แบบฟอร์มที่ 1 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 256๕ หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๕) 

1. กิจกรรมอบรมเสริมสร้าง
พฤติกรรม จริยธรรมในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้กับบุคลากร  

 

๑.เพ่ือสร้างฐาน
ความคิด 
ปลูกฝังทัศนคติ 
คา่น ิยม ของ
บุคลากรให้
ปฏิเสธ และ
ต่อต้านการ
ทุจริต  

สสอ.มหาชนะ
ชัย 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
อย่างน้อย 
๒๐ คน 

ทัศนคติ 
คา่น ิยม 
ของ

บุคลากร
ปฏิเสธ 
และ

ต่อต้าน
การทุจริต 

๔,๐๐๐ -     

2. กิจกรรมอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
บุคลากรในสงักัด 

๑.เพ่ือให้
หน่วยงานไร้
ทุจริต บุคลากร
มีจิตส านึกไม่
โกง โดยนำ
หลักศาสนามา 
ปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ
ดำรงชีวิต 

สสอ.มหาชนะ
ชัย 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
อย่างน้อย 
๒๕ คน/

ครั้ง 

ทัศนคติ 
คา่น ิยม 
ของ

บุคลากร
ปฏิเสธ 
และ

ต่อต้าน
การทุจริต 

๓๓,๖๐๐      

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ต่อ) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๔) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๕) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๕) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๕) 

3. กิจกรรมกจิ กรรมการ
ให้บุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติ 
กิจกรรมทางศาสนา(ท าบุญ
เลี้ยงพระ) ในวันส าคัญ 

๑.เพ่ือให้
บุคลากรมี
จิตส านึกไม่โกง 
โดยนำหลัก
ศาสนามา ปรบั
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ
ดำรงชีวิต 
 

สสอ.มหาชนะ
ชัย 

บุคลากร 

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่า ๒๕ 

คน/ครั้ง 

ผู้ร่วม
กิจกรรมน า
ความรูไ้ป
ประยุกต์ 
ใช้ใน
ชีวิตประจ า
วัน 

ไม่ใช้
งบประมา

ณ 

 -    

รวม     ๓๗,๖๐๐      

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน 256๔ 
 2. แผนปฏิบัติการ ฯ ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนผ่านกลไก “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) อย่างน้อย 1 โครงการ 

  

ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน 
         (นายสมชาติ   ยอดดี) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
  ประธานชมรมจริยธรรม 
  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 วันที่ ๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลงช่ือ                                          ผูอ้นุมัติแผน 
           
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 วันที่ ๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๕ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ช่ือกลุ่มงาน: งานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ป:ี  ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
หัวข้อ: ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๔ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
Link:  
หมายเหตุ: .................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
          

          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

       (นายสมชาติ  ยอดดี)                                                                
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           
  วันท่ี ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔                                  วันท่ี ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔                                   
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                    (นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง)                                                     
                                          ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                           
                                              วันท่ี ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔                                                           

 
 
 
 
 


