
โครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หลักการและเหตุผล  
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti-Corruption Education) เพ่ือปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยสามารถแยกแยะได้ว่า
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน     
มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป 1 ค (ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม และเครือข่าย) โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data 
to Transparency) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความส าคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
อย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการ สะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง เล็งเห็นความส าคัญของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG:  จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการสร้างความ
เข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทน
และความอายต่อการทุจริต ให้สามารถถ่ายทอดแนวคิด/องค์ความรู้ไปสู่เครือข่าย/กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ในการ
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้โครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางการสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิด/องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านเกณฑ์          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 ในไตรมาสที่ 4  
 2. สมาชิกชมรม STRONG สสอ.หนองม่วงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 มีความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 
วิธีการด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. จัดเตรียมเอกสารความรู้ และประสานวิทยากร 
3. จัดประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4. นิเทศ/ติดตามการด าเนินงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย  
 - เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน       
30 คน 

2/ สถานที่ด าเนินการ 



- 2 - 
สถานที่ด าเนินการ          

- ห้องประชุมจตุรมิตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  
ระยะเวลาด าเนินงาน        

เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564 
งบประมาณ   
            งบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จ านวน 3,000.00บาท (สามพันบาทถ้วน) 
รายละเอียด ดังนี้   
   ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คนๆละ 100.00บาท เป็นเงิน  3,000.00บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
92 ปราศจากการทุจริต   
   1. สมาชิกชมรม คนดีศรีหนองม่วง สสอ.หนองม่วงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความเข้าใจและทัศนคติที่
ถูกต้องเก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง  
 
 

   ลงชื่อ ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                           (นายพศิน  ปากกาทองค า) 
                                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 

ลงชื่อ ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายสมบูรณ์  ด าข า) 
                                           สาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง 

 
 

ลงชื่อ .........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายวลิต   สุวรรณวลยั) 

หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 



 
โครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต 

วันที.่................เดือน.................................... พ.ศ.2564 
ณ ห้องประชุมจตุรมิตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

************************** 
เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนของผู้เข้าประชุม 
เวลา ๐๘.๓1–๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการอบรม 
เวลา ๐๙.๐1–๑0.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม” 
เวลา 1๐.๐1–๑1.1๐ น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต” 
เวลา 11.11–๑๒.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG:         

จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
เวลา ๑๒.๐1 –๑๓.๐๐น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐1–๑3.3๐ น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“มาตรการป้องกันการทุจริต และองค์กรคุณธรรม” 
เวลา 13.31-14.30 น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ)” โดย สาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง 
เวลา ๑๔.41-๑5.4๐ น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕64” 
เวลา 15.41-๑๖.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม / มอบหมายภารกิจ และปิดการอบรม 
 

******************************************************** 
 

หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  เช้า- เวลา  ๑๐.๓๐ –  ๑๐.๔๐  น. 

บ่าย- เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
(ส่วนราชการเป็นผู้เบิกให้) 

ใบส าคัญรับเงิน 
 

                                                                           วันที ่          เดือน                พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                            ข้าพเจ้า นางจงจิตร   ไกยราช อยู่บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ที่ 1 ต าบล/แขวง วังจั่น  
อ าเภอ/เขต หนองม่วง จังหวัด   ลพบุรี 
 

ได้รับเงินจาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี             กระทรวง สาธารณสุข 
 

ดังรายการต่อไปนี้ 
รายการ จ านวนเงิน 

ได้รับเงินค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน ในการประชุม
โครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 วันที่..............เดือน........................พ.ศ.๒๕๖4 ณ ห้องประชุม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
          - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน X 50บาท X 1มื้อ เป็นเงิน 
1,500.๐๐บาท 
          - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 30 คน X 25บาท X 2มื้อ 
เป็นเงิน 1,500.00บาท                                                 รวมเป็นเงิน 

3,000 
 

๐๐ 

บาท 3,000 ๐๐ 
 

จ านวนเงิน         (สามพันบาทถ้วน) 
 
                                              (ลงชื่อ).................................................................ผูร้ับเงิน 
                                                              (นางจงจิตร   ไกยราช) 
 
                                              (ลงชื่อ).................................................................ผูจ้่ายเงิน 
                                                              (นายพศิน  ปากกาทองค า) 
 

แนบส าเนาบัตรประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 30     ธันวาคม  ๒๕63 

เรื่อง   ขออนุมัติโครงการ และส่งแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับโครงการยกระดับมาตรฐานการประเมิน ITA  

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

อ้างถึง  หนังสือราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0032.008/ว1766 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 1 
ฉบับ 

                     2. แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับโครงการยกระดับมาตรฐานการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  1  ฉบับ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน
พัฒนามาตรฐานการประเมิน ITA โประจ าปีงบประมาณ พ.ศซ.2564 จ านวน 3,000.00 บาท นั้น 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง  ขอเสนอโครงการองค์กรชาวสาธารณสุข          
อ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับโครงการยกระดับ
มาตรฐานการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 เพ่ือให้กลุ่มงาน
กฏหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติฯ ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร. - 
e-mail Address; nongmaung1@lbmoph.org 

 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองม่วง 
ถนนพหลโยธิน ลบ. ๑๕๑๒๐ 

ที่  ลบ ๑๑๓๒/  

mailto:nongmaung1@lbmoph.org


- ส าเนาคู่ฉบับ - 
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อ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับโครงการยกระดับ
มาตรฐานการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 เพ่ือให้กลุ่มงาน
กฏหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติฯ ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร. - 
e-mail Address; nongmaung1@lbmoph.org 

 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
ถนนพหลโยธิน ลบ. ๑๕๑๒๐ 
 

ที่  ลบ ๑๑๓๒/ 

mailto:nongmaung1@lbmoph.org


โครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต 
วันที.่................เดือน.................................... พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน 
ลำยมือชื่อ 

หมำยเหตุ 
เช้ำ บ่ำย 

1   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
2   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
3   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
4   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
5   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
6   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
7   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
8   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
9   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
10   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
11   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
12   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
13   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
14   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
15   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
16   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
17   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
18   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
19   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
20   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    

 
 
 
 



โครงการองค์กรชาวสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต 
วันที.่................เดือน.................................... พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน 
ลำยมือชื่อ 

หมำยเหตุ 
เช้ำ บ่ำย 

21   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
22   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
23   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
24   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
25   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
26   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
27   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
28   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
29   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    
30   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการเพื่อรองรับโครงการยกระดับมาตรฐานการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
2563 2564 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการองค์กรชาวสาธารณสุข
อ าเภอหนองม่วงร่วมต้านทุจริต 
ปีงบประมาณ 2564 

1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบ
แนวทางการสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน   
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดแนวคิด/องค์ความรู้     
ใ น ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย /
กลุ่มเป้าหมายที่ ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

      / / / /   3,000.- งานกฏหมาย 

 
 

ลงชื่อ................................................ ผู้จัดท าแผน ลงชื่อ................................................ ผู้เสนอแผน ลงชื่อ................................................ ผู้เห็นชอบแผน  
        (นายพศิน  ปากกาทองค า)             (นายสมบูรณ์  ด าข า)                       (นายวลิต   สุวรรณวลัย) 
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               สาธารณสุขอ าเภอหนองม่วง  หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
 

 
ลงชื่อ................................................ ผู้อนุมัติแผน 


	30     ธันวาคม  ๒๕63
	เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

	30     ธันวาคม  ๒๕63
	เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี




