
 

 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะลันตา 

 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
............................................................................................................  

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม 

และเครือข่าย) ในการป้องและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการประมาณคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ระยะชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่1 (พ.ศ.2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และการเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ 
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา โดยหน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน่วยงาน ( integrity and Transparency Assessment : ITA)  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนด ไว้ 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในการพัฒนาระบบ ธรรมาภิบาล 
และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งอยู่ในประเด็นการตรวจราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด  
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 91)แผนงานที่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
และองค์กร คุณภาพ มุ่งเน้นหลักประเมินตนเอง จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จาก เอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ตามแบบส ารวจ เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงาน
เป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน ITA   

โรงพยาบาลเกาะลันตา เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม 
และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย จึงขอจัดท าโครงการขึ้นมาเพ่ือให้บุคลากรในองค์กร 
ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร เพ่ือร่วมกัน
ผลักดันองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรม น ามาซึ่งประโยชน์ในด้านคุณภาพและมาตรฐานในการ ให้บริการ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทีด่ีแก่ประชาชน   

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างเสริมจริยธรรม และวินัยของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รู้จักการท างานเป็นทีม  สามัคคีใน

องค์กร 
2. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องจริยธรรม วินัย และสามารถน ามาใช้  

ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
3. เพ่ือปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์

ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลเกาะลันตา จ านวน 30 คน  
 
 



 

 

4. สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 ห้องประชุมมุกลันตา โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 5.  วิธีการด าเนินงาน 
1. เขียนโครงการและเสนออนุมัติโครงการ 

 2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ด าเนินการอบรม 
 3. ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
 4. ประเมินโครงการก่อนและหลังการอบรมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารรับทราบ 

     6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.   

       7.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเกาะลันตาได้รับความรู้  ความเข้าใจ 
ในเรื่องของจริยธรรม วินัยข้าราชการ และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.เกิดจิตส านึกรักองค์กรและร่วมกัน พัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม 
 

 

                                              

                                              ลงชื่อ................................. ............... ผู้เสนอโครงการ 

                                                          (นางสาวกัญญาณี เอ่งฉ้วน) 
                                                           นักวิชาการสาธารณสุข   

 

                                               ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                          (นายบดินทร์ แดงหน า) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   

 

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

     
 

         
 

 
 
 

(นายสิริคุปต์  เนตรบุษราค า) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา 
 



 

 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเกาะลันตา 
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 8 มีนาคม 2564  
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  ประธานเปิดการอบรม 
เวลา 09.30 – 10.15 น.  บรรยายเรื่อง “จริยธรรม และระเบียบวินัยข้าราชการที่ควรรู้” 
เวลา 09.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 10.30 – 12.00 น.  บรรยายเรื่อง “บทลงโทษ และกฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง” 

 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารเที่ยง 
 เวลา 13.00 – 15.00 น.  บรรยาย “ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

- หลักการ แนวคิด การบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ภาครัฐ 

- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
เวลา 15.00 – 15.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.30 – 16.30 น.  สรุป/ซักถามอภิปราย  
 


