
ชื่อโครงการ                  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และป้องกัน

ผลประโยชน์ทบัซ้อน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ      โรงพยาบาลหนองขาหยา่ง จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวยุวดี แย้มประดิษฐ์    เจา้พนักงานเภสชักรรมช านาญงาน     

โทรศัพท์ที่ท างาน            ๐ ๕๖๕๙ ๗๐๘๖ โทรสาร ๐ ๕๖๕๔ ๕๒๑๓ 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่

พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก าลังพัฒนา หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา  การทุจริตได้กลายเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดปัญหา

หนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึนเร่ือยๆ แม้ว่า

หลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กร

อิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก  และภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการทุจริตเป็น

ปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบ

กันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญล าดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  

ปัญหานี้เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบในทุกกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย  จนอาจกล่าว

ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว   รัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม

นโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และกระทรวงสาธารณสุขได้

ตอบสนองนโยบายตามแผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 

๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)  

ดังนั้น โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส  และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร

จัดการของบุคลากรในสังกัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และก ากับดูแลสร้างความโปร่งใส ให้การ

บริหารงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรมีจิตพอเพียง ร่วมกัน

ต่อต้านการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างและพฒันาความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใส ระบบคุณธรรม  

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน ปลูกฝงัค่านิยมพอเพียง และต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรใน

หน่วยงาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

๒.๒ เพื่อปรับปรุงระบบวิธที างาน ในการเพิ่มประสทิธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงการทุจริต 

๒.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนนุให้บคุลากรสาธารณสุข บุคลากรในหน่วยงาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 



ต าบลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองบัว มีการด าเนินการเปน็ไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และ

เสริมสร้างความโปร่งใส เตรียมความพร้อมในการรับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

๓. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง รวมทั้งสิน้ ๗๒ คน 

 

๔. แนวทางการด าเนนิการ 

๔.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติและด าเนนิงานตามกิจกรรมโครงการฯ 

๔.๒ ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 

๔.๓ ด าเนินการตามแผนโดยมีกิจรรมดังนี้ 

๔.๓.๑ บรรยาย เร่ือง ดัชนี ตัวชีว้ัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ 

๔.๓.๒ บรรยายข้อค าถามตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ ตามโครงการประเมนิคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

๔.๓.๓ ด าเนินการประชุมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนนิงานตามภารกิจหลักการด าเนนิการ 

เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การ

ด าเนินการดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานใน

หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระบบวธิีการท างาน 

๔.๓.๔ น าเสนอผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

๔.๔ สรุปรายงานการประชุมฯ 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

๖. สถานที ่

ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 

๗. งบประมาณ  จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

โครงการ : โครงการประเมินคณุธรรมและโปร่งใสแบบบูรณาการ (๒๑๐๐๒๕๐๐๙๒๐๐๐๐๐๐) 



กิจกรรม : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

(๒๑๐๐๒๑๐๐๐N๔๕๖๕) กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริต (๑๓๙) 

งบด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๓๒๐ บาท ดังนี ้

 

๗.๑ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดืม่ ๑ มื้อๆละ ๒๐ บาท 

คนละ ๒๐ บาท จ านวน ๗๒ คน จ านวน ๑ วนั          เป็นเงนิ          ๑,๔๔๐  บาท 

๗.๒ ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๔๐ บาท 

คนละ ๔๐ บาท จ านวน ๗๒ คน จ านวน ๑ วนั          เป็นเงนิ          ๒,๘๘๐  บาท 

รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิน้ ๔,๓๒๐ บาท  (สี่พันสามร้อยยี่สบิบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

๘. การประเมินผลและตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 

หน่วยงาน(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองบัว) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 

๙. ประโยชน์คาดว่าจะได้รบั 

๙.๑ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใส  และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๙.๒ การบริหารจัดการเป็นไปดว้ยความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล 

๙.๓ หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองบัวมีความรู้ และด าเนินงานตามหลัก

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 

ITA) 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                    (นางสาวยุวดี แย้มประดษิฐ์) 

            เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 

 

 

     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                        (นายปริญญา พวงศรีทอง) 

                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 



 

 

 

    (ลงชื่อ) ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

                                              วันที่                        
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองบัว 

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

วันที่  
 

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน และรับเอกสาร 
 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดการประชุม 
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.   บรรยาย เร่ือง ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  บรรยายข้อค าถามตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ด าเนินการประชุมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานตามภารกิจหลัก  การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การด าเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานใน
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระบบวิธีการท างาน 

 

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.         น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม รับสมัครสมาชิกและทบทวนข้อบังคับชมรมสาธารณสุข

หนองบัวป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๐ 

 



 

หมำยเหตุ 

- พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา  ๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.  และ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๐ น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นว ๐๔๓๒/๑๕๔        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองบัว 

          ถ.หนองบัว-ชุมแสง นว.  ๖๐๑๑๐ 

      ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอส่งโครงการ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการประชุมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสฯ อ าเภอหนองบัว   จ านวน  ๒  ชุด 

ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบด าเนินงาน) เพ่ือด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) นั้น 

ในการนี้  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานตามภารกิจหลัก การ

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการด าเนินการเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และส่งเสริมการ

รวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน เพ่ือปรับปรุงระบบวิธีการท างาน ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอหนองบัว จึงได้พิจารณาจัดท าโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน มาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายวรัท  อดุลด ารงศักดิ์) 
สาธารณสุขอ าเภอหนองบัว 

 

 

งานบริหาร (นิติการ) 
โทร.  ๐ ๕๖๒๕ ๑๕๘๙ 
โทรสาร  ๐ ๕๖๒๕ ๑๓๕๔ 

 


