
 

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพะเยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หลักการและเหตุผล 

 ด้วยมาตรการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
แปลงแนวทางสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และให้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ ๓ ป.๑ ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสอทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมิน Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) เน้นการประเมินตนเองจากแบบส ารวจที่ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมาตรการดังกล่าวอยู่ใน
โครงการที่ ๑.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แผนที่ ๑๑.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ ยุทธสาศตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Govermance Excellence) ของแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสาตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(สาธารณสุข) ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบมติ ก.พ. เพ่ือก าชับให้
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการ
รักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้นผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทาง
วินัยด้วยตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว๑๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ 

 โรงพยาบาลพะเยา จึงได้จัดท าโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงกฎหมาย 
กฎและระเบียบของทางราชการ ที่ก าหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นกรอบในการควบคุมให้เจเหน้าที่ได้ปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง และก าหนดแบบแผนความประพฤติของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอันน าไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา มีความรู้และความเข้าใจในข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัยรวมทั้งกฎหมาย กฎและระเบียบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๒. เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยทางราชการ หากเจ้าหน้าที่มีวินัยดีและ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

/3. เพ่ือสร้าง 



 

๓. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๔. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงานทุกหน่วยงาน  จ านวน   ๘๒    คน 
๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน    จ านวน  ๑๑๘  คน 

รวม   ๒๐๐  คน 
 ***ทั้งนี้ขอถัวเฉลี่ยกลุ่มเป้าหมาย 
 
วิธีด าเนินการ 

๑. วางแผนอบรมและจัดท าหลักสูตรการอบรม/เอกสารประกอบการอบรม 
๒. เขียนโครงการเพ่ืออนุมัติ และประสานบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ 

งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
๓. ด าเนินการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
๔. สรุปประเมินผลการอบรม 

 
หลักสูตรการอบรม 
- บรรยายเรื่อง จริยธรรมและการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
- บรรยายเรื่อง วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัยพร้อมกรณีตัวอย่าง 
- การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและตอบข้อซักถาม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาอบรมฯ ๑ วัน จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ 100 คน ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยา 
 
งบประมาณ 
 จากงบเงินบ ารุงโรงพยาบาลพะเยา จ านวน  

๑. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท 
( มื้อละ ๖๐ บาท x ๒ วัน x ๑๐๐ คน) 

           ๒.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการประชุม เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐ บาท 
                ( มื้อละ ๓๐ บาท x ๒ วัน x ๑๐๐ คน ) 
          ๓.  ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) เป็นเงิน  7,200 บาท 
          4.  ค่าวัสดุส านักงานและเอกสารในการจัดอบรม  เป็นเงิน  3,800 บาท 
      รวมเป็นเงิน                35,000 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกประการ 
 

/การประเมินผล 



 

การประเมินผล 

 เจ้าหน้าที่มีความตระหนัก และเข้าใจในเรื่องจริยธรรมและป้องกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการรักษาวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการ และสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง และการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรมและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ หากเจ้าหน้าที่มีวินัยดีและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสและ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ และเกิดความเจริญก้าวหน้าในงานของทางราชการ 

 
ผู้เขียนโครงการ 

 

(นางสาวอรนันท์ มาลัยรุ่งสกุล) 
นิติกร 

ผู้เสนอโครงการ 
 

นางธนัชพร นามอยู่ 
นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

จ่าสิบเอก 
(วิริยะภูมิ จันทรสุภาเสน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
(นายธวัชชัย ปานทอง) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 
  



 

ก าหนดการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลพะเยา 

วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 

เวลา ๐๘.30 – ๐9.00 น.   ลงทะเบียน 

เวลา ๐9.00 - ๐๙.15 น.   กล่าวรายงาน โดย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พิธีเปิดโครงการการอบรม 

      โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 

เวลา 09.15 – 10.45 น.   การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      โดย กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

เวลา 10.45 – 12.00 น.   จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG PYH 
      โดย กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

เวลา 13.00 – 16.00 น.    วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
      โดย กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

เวลา 16.00 – 16.30 น.   ตอบประเด็นข้อซักถาม 
      ปิดการอบรม 

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 

เวลา ๐๘.30 – ๐9.00 น.   ลงทะเบียน 

เวลา ๐9.00 - ๐๙.15 น.   กล่าวรายงาน โดย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พิธีเปิดโครงการการอบรม 

      โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 

เวลา 09.15 – 12.00 น.   การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      โดย กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

เวลา 10.45 – 12.00 น.   จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG PYH 
      โดย กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

เวลา 13.00 – 16.00 น.    วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย 
      โดย กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

เวลา 16.00 – 16.30 น.   ตอบประเด็นข้อซักถาม 
      ปิดการอบรม 


