การอบรมให้ความรูเ้ รือ
่ งการป้องก ัน
้ นแก่บค
ผลประโยชน์ท ับซอ
ุ ลากร
ึ ษา
หล ักสูตรต้านทุจริตศก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/45
วันที่ 20 มีนาคม 2565
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency
Assessment : MOIT) MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิ ร าลงกรณ ต้ อ งด าเนิ น การตอบแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ตามระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของ ศูน ย์ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจ ริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุ ข รอบไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม 2565
ข้อเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data
Integrity and Trasparency Assessment : MOIT) MOPH ITA ข้ อ MOIT 21 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานมี
หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต การป้ องกั น ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อน โดยใช้ ห ลั ก สู ต รต้า นทุจ ริ ต ศึก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยงานนิ ติ การได้ จั ดท าโครงการดั งกล่ าวขึ้ น มี ช่ องทางการให้ ความรู้ ผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (OnAir) บนลิงก์ https://meet.google.com/eyk-ogmh-jak วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินสาเร็จลุล่วงโดยดี งานนิติการจึงขออนุมัติจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังกล่าวนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
แก่บุคลากรในหน่วยงาน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
๑.ชื่อโครงการ โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
๒.ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย
และเป็นองค์กรแห่งความสุข
๓.หลักการและเหตุ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็น
การแสวงหาประโยชน์ส่วน บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ง
หรือหน้ าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย พินิ จในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทาให้ เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ส่วนรวม ทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสีย ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิ น คุณภาพการ
ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรถึงระดับ
สังคม เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของ หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้
แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงได้จัดทาโครงการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
๔.วัตถุประสงค์
4.1เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ
4.2 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
๕.กลุม่ เป้าหมาย - เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จานวน ๓๐ คน
๖.ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ โครงการ ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียงต้านทุจริต
๗.วิธีดาเนินการ
7.๑ เตรี ย มการด าเนิ น งาน โดยจั ด ท าโครงการเสนอผู้ อ านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ
7.2 อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียง ต้านทุจริต
7.3 การติดตามและประเมินผลและสรุปผลการดาเนินโครงการ
7.4 จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
๘.ระยะเวลาดาเนินงาน -ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2565

๙.สถานที่ดาเนินงาน –โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OnAir)
๑๐.งบประมาณ –
๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.๑ เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติงาน
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในการทางาน
11.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และแประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิ บาล
และ มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
11.3 ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริหารราชการของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
๑๒.ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้อ งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
: งานนิติการ

ลงชื่อ...................... ..............ผู้เสนอโครงการ
โครงการ
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

ว่าที่ร้อยตรี................................ผู้เห็นชอบ
(สมพนธ์ จันทรจุลเจิม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี 28 มีนาคม 2565
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
3. โครงการ
4. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
5. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
6. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน
มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/56
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency
Assessment : MOIT) MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิ ร าลงกรณ ต้ อ งด าเนิ น การตอบแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ตามระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของ ศูน ย์ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจ ริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุ ข รอบไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม 2565
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ งานนิติการ ได้จัดทาเอกสารการประเมิน ข้อ MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้
ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หน่วยงานต้องมี
หลักฐาน ดังนี้
1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คือ บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดาเนินโครงการ/โครงการ
2.มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
3.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

/ข้อพิจารณา...

-2ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงขอจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และขออนุมัติ
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/57
วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง รายงานจัดทาโครงการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency
Assessment : MOIT) MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิ ร าลงกรณ ต้ อ งด าเนิ น การตอบแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ตามระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของ ศูน ย์ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจ ริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุ ข รอบไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม 2565
ข้อเท็จจริง
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (MOPH
Open Data Integrity and Trasparency Assessment : MOIT) MOPH ITA ข้ อ MOIT 21 ก าหนดให้
หน่วยงานมีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลั กสูตรต้านทุจริตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยงานนิติการได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น มีช่องทางการให้ความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (OnAir) บนลิงก์ https://meet.google.com/eyk-ogmh-jak วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
ข้อพิจารณา
บัดนี้ การอบรมให้ ความรู้ ดังกล่ าวได้เสร็ จสิ้ นลงแล้ว งานนิติการจึงขอรายงานการจัดทา
โครงการการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดังกล่าวนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วน บุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ง หรือหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ในกระบวนการตั ด สิ น ใจของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ จนท าให้ เ กิ ด การละทิ้ ง คุ ณ ธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ส่วนรวม ทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสีย ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ
ความเป็ น ธรรมในสั ง คมรวมถึง คุ ณ ค่ า อื่ น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ งแต่ ร ะดั บ องค์ ก รถึ ง ระดั บ สั ง คม
เพื่อ เป็ น การป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต และการจัดการความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น
ของ หน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้
แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงได้จัดทาโครงการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกั น ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียงต้านทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ
2.2 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
3.กลุ่มเป้าหมาย - เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จานวน ๓๐ คน
4.ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิ ง ปริ ม าณ :ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียงต้านทุจริต
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องดังกล่าว
5.วิธีดาเนินการ
5.๑ เตรี ย มการด าเนิ น งาน โดยจั ด ท าโครงการเสนอผู้ อ านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ
5.2 อบรมให้ความรู้ เรื่องการป้ องกันและปราบปรามทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิต
พอเพียง ต้านทุจริต
5.3 การติดตามและประเมินผลและสรุปผลการดาเนินโครงการ
5.4 จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
5.ระยะเวลาดาเนินงาน วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2565
6.สถานที่ดาเนินงาน –โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ช่องทางการให้ความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (OnAir) บนลิงก์ https://meet.google.com/eyk-ogmh-jak

7.งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่าย
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงาน
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในการทางาน
8.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล และ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
8.3 ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริหารราชการของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
9.ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
: งานนิติการ
8. สรุปผลการดาเนินงาน
8.1 เชิงปริมาณ :เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
8.2 เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสาคัญเรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนมากขึ้น ยังไม่มีข้อร้องเรียน
สรุปในภาพรวมของการดาเนิน โครงการ เป็นโอกาสพัฒนาและฝึกทักษะการนาเสนอแก่เจ้าหน้าที่
ทั้งการเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ทาให้ระบบราชการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ดี ปีงบประมาณหน้าอาจได้ดาเนินการอีก
8. ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
9. ข้อเสนอแนะ เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลความรู้ในเรื่องดังกล่าว

(ลงชื่อ)
ผูร้ ายงาน
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
ตาแหน่ง นิติกร

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ตามกลุม่ เป้าหมาย เจ้าหน้าที่จานวน 30 คน
1.นางสาวฐานิตาภัทร์ รฐาวลัยธนายศ หัวหน้ากลุ่มงานห้องผ่าตัด
2.นางปิยะลักษณ์ ชิดใจ
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
3.นางสาวกัลยาณี ธนาพร
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ
4.นายนาชัย โอฬารบัณฑิตกุล
หัวหน้าสารสนเทศทางการแพทย์
5.นายมนตรี สารเพ็ญ
นักวิชาการพัสดุ
6.นางสาวเพียรพันธ์ ตั้งวงศ์ไชย
หัวหน้างานผู้ป่วยนอกทั่วไป
7.นางสาวสุพินดา เจริญราช
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก(เฉพาะทาง)
8.นางรุ่งรัตน์ สายทอง
หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
9.นางเนาวรัตน์ กล้าหาญ
หัวหน้างานบริการด่านหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
10.นางลัดดาวัลย์ หนองคู
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยสูตินรีเวช
11.นางยุวดี ศุภโกศล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
12.นางเพ็ญศรี ศิริรังสรรค์กุล
หัวหน้างานหอผู้ป่วยหนัก
13.นางวิมานแมน โอฬารบัณฑิตกุล
หัวหน้างาน CAPD
14.นางฐิติพร เชาว์พลกรัง
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
15.นางชุติมา หาระสาร
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
16.นายณภัทร เกื้อสุข
หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบาบัด
17.นางวาสนา พิมพกัน
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยฯ
17.นางสุภาวดี ศรีโท
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
19.นายยุทธนา สมสะอาด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน
20.นางธัญญลักษณ์ ภาษี
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ
21.นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
22.นายวุฒิชัย ศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
23.นางสาวสุชานรี วงศ์สามารถ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
24.นางวิมลพรรณชฎาษ์ฯ หลินหะตระกูล หัวหน้างานศาสนพิธี/สานักสงฆ์
25.นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
26.นางเด่นนภา สาราญสุข
หัวหน้างานบัญชี
27.นายสุระ เสนาเทพ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์
28.นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี
นิติกร
29.นางสิริพร สระสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
30 นางสาวจีระนันท์ เขียวกระเบื้อง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาพถ่ายกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
วันที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ช่องทางการประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ https://meet.google.com/eyk-ogmh-jak

