
โครงอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเพ่ือความโปร่งใสและการตัดการ 
ความเส่ียงเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงพยาบาลสูงเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยนานนับหลายสิบปี โดย 
ปัญหาอยู่ในลักษณะซับซ้อนหลากหลาย ซ่ึงจากเดิมที่เน้นการทุจริตทางตรงเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การทุจริตเชิง
นโยบาย  มีการหลีกเลี่ยงระเบียบกฎหมาย หรือการใช้อ านาจเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องมากยิ่งขึ้น 
ท าลายกลไกการตรวจสอบ ไม่มีการระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้การปราบปรามการทุจริตไม่บรรลุผล 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป.1 ค.(ปลูก/
ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น การป้องกัน
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &. Transparency Assessment: ITA) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบุให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ  กรณีปล่อยปละละเลยไม่
ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ ความผิดทางอาญา ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ้นสุดใน ไตรมาสที่ 4 
ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุอ าเภอ และ
โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง 
  โรงพยาบาลสูงเนิน ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัด
ค านึงถึงความส าคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่องเพ่ือเป็นที่
ประจักษ์และประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการ จึงเห็นควรจัดท าโครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริตเพ่ือป้องกันการทุจริตเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลสูงเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
2.วัตถุประสงค์ 
  
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลสูงเนิน มีความรู้และการปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.2 เพ่ือเสริมทักษะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานบริการสุขภาพและ
หน่วยงานสนับสนุนบริการในโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 



 2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องความเคยชินต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง
ที่ส่งผลต่อการทุจริตในภาครัฐ ลดโอกาสและเหตุปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริต คือ การจัดการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างมีธรรมาภิบาล การบิรหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผ่านกลไกการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &. Transparency Assessment : ITA) 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลสูงเนิน มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103 และการรักษาวินัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน เป็นการลดการกระท าผิดกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
  
 บุคลากรโรงพยาบาลสูงเนิน จ านวน 60 คน 
 
4. สถานท่ีด าเนินกิจกรรม 
  
 ห้องประชุมปรางค์เมืองแขก  โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 
5. กิจกรรม/มาตรการ/และวิธีด าเนินงาน 
 
 5.1 ระยะเตรียมการ 
  5.1.1  ทบทวนประเด็นและหลักสูตรการอบรม 
  5.1.2  สรุปประเด็นส าคัญและหลักสูตรการอบรม 
  5.1.3  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
  5.1.4  จัดท าเอกสารประกอบการอบรมและประสานติดต่อวิทยากร 
 5.2 ระยะด าเนินการ 
  5.2.1  อบรมบรรยายให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุข ดังเรื่องต่อไปนี้ 
   - ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 
100 และมาตรา 103 และการรักษาวินัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน (ระบุช่วงระยะเวลา) 
  
 6.1 อบรมให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเนิน ในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
7. งบประมาณ 



  
         -   
 
8. ตัวชี้วัดวัดความส าเร็จ 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity &. 
Transparency Assessment : ITA) ในประเด็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 9.1 ผู้เข้ารับการบอรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และมีจิตส านักการในการป้องกัน การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 9.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 100 และมาตรา 103 , การจัดสวัสดิการภายในหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข , ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544 และการรักษาวินัย
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 นางเพ็ญนภา   ต้ังปณิธานนันท์    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

                                                                     
           (ลงชื่อ).........................................................  ผู้เสนอโครงการ 
          (นางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์) 
                                                            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

                              
         (ลงชื่อ).                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายวิชาญ   คิดเห็น) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีทางด้านจริยธรรมคุณธรรมเพ่ือความโปร่งใสและการจัดการความเส่ียง
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ณ  ห้องประชุมปรางค์เมืองแขก  โรงพยาบาลสูงเนิน 
 

………………………………………………………………………………….. 
 

เวลา กิจกรรม 
 13.00 – 13.20 น. ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุม 
 13.20 – 14.00 น. ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

ของประเทศไทย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

14.00 – 15.00 น. ฉายวีดีโอที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยนางเพ็ญนภา ต้ังปณิธานนันท์ 

15.00 - 15.30 น. มาตรการส าคัญชองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. มาตรการการใช้รถราชการ 
2. มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
3. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
4. มาตรการการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 
15.30 – 15.45 น. ตัวอย่างกรณีการกระท าผิดวินัย และบทลงโทษ 

ซักถามประเด็นสงสัย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน และนางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์ 

15.45 – 16.00 น. สรุปผลการอบรม และปิดประชุม 
 
 
 
  


