
ชื่อโครงการ ะ โครงการอบรมให้ความรู้แก'เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับทารเสรมสรา้งและท้'ฒนา 

ทางดานจรยธรรมและการรกษาวืน้ยววนท้'งกาวน้ฏงกันนโVเทรุะหํๅฏดึ^<ljy และให้ความรู้เก่ียวกับการป๋ป็งกัน 
การปราบปรามทุจรืต ประจำปีงบประมาณ ๒<£๖๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลqยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณคี คงมา โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๘๑๑0๘
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ความสอดคล้องกับ

©. ประเต็นยุทธศาสตร์การสาธารณสุข/มาตรการหรีอแนวทางชองกระทรวง กรม กอง จังหวัดหรืออำเภอ 
หรีออื่นๆ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมึธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence)

๒. สนบสนุนตวฃ้วด ตัวชวัดท ๔๔ รัอยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุชย่าน 
เกณฑ์การประเมิน ITA (รัอยละ ๙๒)

ประเภทโครงการ □ ๑.ประชุมจัดทำแผน, ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
D ๒.นิเทศ ตดตามประเมินผล 

□ ๓.พัฒนาตักยภาพบุคลากรและระบบขัอมูล 
Q ๔.นวัตกรรม/งานวจัย 

n ๔.แกไขปัญหาสาธารณสุข
๓. หลักการและเหตุผล

ตามท กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. ในการปัองกันทุจริต ประกอบด้วย 
(๑) ปลูก/ปลุกจิตสำนึก (๒) ป้องกัน (๓) ปราบปราม และ (๔) เครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจรีตไห้ 
เขัมแข็งและมีประสิทธิภาพกระบวนการประเมินคุณธรรมและความไปรีงไสไนการต0าเนินงานช11]วยงาน 

ภาครัฐ ภายใด้แผนงานยุทธศาสตร์ขาติระยะ ๒๐ ป ี(ด้านสาธารณสุข) ตามแผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบ 

ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ตัวซีวัดที ่๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณท ์
การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒)

ตังนั้น เพี่อเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการเสรีมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจรีต และความโปร่งใสในการ 

ปฎบตงานของเจ้าหนาทภายในหน่วยงานให้มีคุณลักษณะที่คี โรงพยาบาลคุยบุรีจังได้จัดทำไครงการอบรมไห ้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสรีมสร้างและพัฒนาทางด้านจรยีธรรมและการกักษารุหย้ 

รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวนัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามทุจรีต ประจำป ี

งบประมาณ ๒๔๖๔ เพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม สร้างจิตสำนึก และเห็นแก่ผลประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นหลัก

•.การตรวจสอบแผน
นแผนโครงการลำดับที่....!0..

CZ] อยู่นอกแผน

๒.กวรใช้'จ่ายงบประมาณ
E3 ตรวจสอบนลัวถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

ลงช่ือ....ผัตรวจ ลงชื่อ.!]^...Xcผู้ตรวจ
(นางสาวล้'ชนา อายศรึ) (นายฌธึ ลิตาลรัศมึ)
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๔. วัตจุประสงค์
๑. เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำณํนงานของหน่วยงานเป้ๅหมายสังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรํหารส่วนภูมิภาค

๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏีบ้ตงาน และให้การบริหารราขการของหน่วยงานเป้าหมาย 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราขการบริหาวส่วนภูมิภาคป้ปร1;ฐหธิภาพประลทิรผูลตามห^ก 

ธรรมาภํบาล

๓. เพื่อให้เกิดผลในทางปฎิบ้ตัในการนำมาตรการการป้องกันและปราบปรามการหจรํตกังในระดํ'บ 
นโยบาย ระดับปฏํบ้ตการ มาบังคับใชัและปฏีป้ติอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

๔. กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน

๖. กิจกรรมดำเนินงาน
๑. ประสานงานกับทีมริทยากร
๒. จัดทำโครงการเพื่อขออบุมิติจัดทำโครงการ
๓. จัดโครงการอบรมให้ความรูแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเก่ียวกับการเสริมสร้างแล1;พัฒนา 

ทางด้านจริยธรรมและการรักษาริน้ยรวมทั้งการบ้องกันมิให้กร1;ทำผิดร้บัย และให้ความรูเก่ียวกับการป้องกัน 

การปราบปรามทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง
๔. สรุปและประเมินผลโครงการ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
เดึอน ตุลาคม ๒๔๖๓ - เดีอน มีนาคม ๒๔๖๔

๘. สถานท่ีดำเนินการ
ห้องประชุม ขั้น ๒ โรงพยาบาลลุยบุรี อำเภอลุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

๙. งบประมาณ
จากเงินบารุงโรงพยาบาลลุยบุร ีรวมเป็นเงินทังสิน ๖,๑๔๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยท้าสิบบาทถ้วน) 

รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที ่Q
๑. ประสานงานกับทีมริทยากร (ไม่ใช้งบประมาณ)

กิจกรรมที ่๒
๒. จัดทำโครงการเพื่อขออบุมิติจัดทำโครงการ {ไม่ใช้งบประมาณ)

กิจกรรมท่ี ๓
๓. จัดโครงการอบรมให้ความร้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ 

พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษารินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดรินัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการ 

ป้องกันการปราบปรามทุจริต เป็นเงินรวม ๖,๑๔๐ บาท (หกหันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้

เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ^

จำนวน ๓๐ คน X ๒๔ บาท X ๒ นี้อ X ๑ วัน
- ค่าอาหารกลางวัน

จำนวน ๓๐ คน X ๔๐ บาท X ๑ มื้อ X ๑ วัน เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท
Q*. ■*-

(นางวรรณี อผู่เvnnะ)
นกวาทการเงินนละบัญรจำนาญการ
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ผังควบคุมกำกับการดำเนินงาน
โครงการอบรมให้ความรู้แก,เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพ้ฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวนย และให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน

กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
คค. พย. ธค. มค. กพ. มึค. เนย. พค. มิย. กค. สค. กย.

๑. ประสานงานกับทีมวทยากร ✓ นางสาววรรณด ีคงมา

๒. จัดทำโครงการเพื่อขออนม้ตจัดทำโครงการ นางสาววรรณดี คงมา

๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและ 

การรักษาวินัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

การปราบปรามการทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง

นางสาววรรณดี คงมา

.๔. สรุปและประเมินผลโครงการ ✓ นางสาววรรณดี คงมา


