
(ร่าง)โครงการ : โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาลเก้าเลี้ยว 
ผู้รับผิดขอบโครงการ : นางสาวมาริสา  เขียวสด   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัตหิน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป มือถือ 087-5068750 
                           นางสิริพร  ธนลาภอนันต์  ต าแหน่งเจ้าพนักพัสดุ ช านาญงาน มือถือ 084-0911824 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 056-383564 ต่อ 103  โทรสาร 056-383564 
                                          .................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
                    ด้วย โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใสมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีนโยบายไม่ให้บุคลากรกระท าการอันใด
ที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดดัชนี
วัฒนธรรมในองค์กร โดยให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กรที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนด
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ    
2.วัตถุประสงค์ 
          2.1เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
          2.2เพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดแก่บุคลากรให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
          2.3เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทัศคติ  จิตส านึก  ค่านิยม   ตลอดจนพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
เก้าเลี้ยว  
3.กลุ่มเป้าหมาย 
          3.1เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว                                             จ านวน  100  คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  100  คน 
4.ขั้นตอนการด าเนินการ 
          4.1จัดท าโครงการเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
          4.2ประชุมข้ีแจงคณะท างานเพ่ือเตรียมการในการด าเนินการ 
          4.3ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          4.4ด าเนินการในส่วนของเงินนอกงบประมาณที่ใช้ 
          4.5ด าเนินการตามก าหนดการ 
          5.6ประเมินผลการด าเนินการและสรุปผลเพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา 
5.ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมีนาคม-พฤษภาคม  2564 
                                                      
 
 



 
 

                                                       -2- 
6.ผังควบคุมก ากับ(Gantt  Chart) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค.64 พ.ค.64 

1.จัดท าโครงการ 
2.ประชุมชี้แจงคณะท างานเพ่ือ
เตรียมการในการด าเนินการ 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการในส่วนของเงินนอก
งบประมาณท่ีใช้ 
5.ด าเนินการตามก าหนดการ 
6.ประเมินผลการด าเนินการและ
สรุปผลเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 

  นางสาวมาริสา  เขียวสด/
นางสิริพร  ธนลาภอนันต์ 

7.สถานที่ด าเนินการ 
          ห้องประชุมโรพยาบาลเก้าเลี้ยว 
8.งบประมาณ 
          เงินนอกงบประมาณ(เงนิบ ารุง)โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  จงัหวดนครสรรค์ เป็นเงิน  1,500  บาท 
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง  ดังนี้ 
          -ค่าอาหารว่าง  จ านวน 2  รุ่น รุ่นละ  50  คน  มื้อละ  15  บาท  เปน็เงิน  1,500  บาท 
9.การประเมินผล 
          ประเมินความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนและหลังอบรม 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          2.1เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
          2.2เพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดแก่บุคลากรให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
          2.3เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทัศคติ  จิตส านึก  ค่านิยม  ตลอดจนพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเก้า
เลี้ยว  
11.ผู้เสนอโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ด้วยเงิน
นอกงบประมาณ(เงินบ ารุง)โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  เป็นเงิน 1,500.00 บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

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



 
 

12.ผู้เห็นชอบโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน   ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ด้วยเงิน
นอกงบประมาณ(เงินบ ารุง)โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  เป็นเงิน  1,500.- บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (.....................................................) 
 
 
13.ผู้อนุมัติโครงการการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ด้วยเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  เป็นเงิน  1,500.- บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

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



 
 

ก าหนดการโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   
วันที่......................................... 

ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
.............................................. 

เวลา  08.00น.-08.30น.   –  ลงทะเบียน   และรับเอกสาร 
เวลา  08.30น.-9.00น.    –  พิธีเปิดการอบรม 

โดย  นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์  นายแพทย์ช านาญการ รักษาการ                     
ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

เวลา  09.00น.-12-00น   – รับฟังการบรรยาย  โดย........................................................ 
        เรื่อง  ก าหนดการโครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับ ซ้อน    

                                 – รับการบรรยาย  โดย.................................................................. 
                                – รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สอบถามและประเมินผลการอบรม 
 
หมายเหตุ:  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา  10.00น-10.15 น.                              
 
                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงาน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 บุคลากรของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถจะแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว  และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมีคุณธรรม  จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

กิจกรรมแจ้งเวียน ประกาศ
เจตนารมณ์ การต่อต้าน
ทุจริต โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
ประ/ถุภจ าปีงบประมาณ  

ร้อยละเก้า  95 ของ
บุคลากรโรงพยาบาลเก้า
เลี้ยวรับทราบประกาศ

โรงพยาบาล  

บุคลากรในหน่วยงานรพ.
เก้าเลี้ยว 

   - ต.ค.63-  
มี.ค.64 

2 บุคลากรของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถจะแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว  และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมีคุณธรรม  จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

กิจกรรมแจ้งเวียน ประกาศ
มาตรการในการป้องกันการ
รับสินบนทุกรูปแบบ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
ประจ าปี งบประมาณ 
2564 

ร้อยละ 95 ของบุคลากร 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

รับทราบประกาศ 

     - ต.ค.63- 
เม.ย.64 



 
 

2 บุคลากรของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวทุกระดับมี
จิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถจะแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว  และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมีคุณธรรม  จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรม 
การรักษาวินัย และการ
ป้องกันการทระท าผิดวินัย 
ปีงบประมาณ  งบประมาณ 
2564 

ร้อยละ 95 ของบุคลากร 
โรงพยาบาลเกา้เลี้ยว

รับทราบประกาศ 

บุคลากรในหน่วยงานรพ.
เก้าเลี้ยว 

   - ต.ค.63- 
เม.ย.64 

๕ กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เปิดเผยข้อมูลและข้ันตอนการด าเนินงาน
อย่างครบถ้วน เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดย
เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

  ร้อยละ 100 ที่หน่วยงาน
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบและเผยแพร่
ข้อมูลครบถ้วนโปร่งใส

ตรวจสอบได้ทุกโครงการ 

การจัดซื้อจัดจ้างทุก
โครงการ 

   - ต.ค.61- 
ก.ย.62 

๖ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

ร้อยละ 100 ที่หน่วยงาน
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ทุกโครงการ 

ร้อยละ 100 ที่หน่วยงาน
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วประชาสัมพันธ์ทาง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ทุก

โครงการ 

การจัดซื้อจัดจ้างทุก
โครงการ 

   - ต.ค.61- 
ก.ย.62 

๗ กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดในหน่วยงาน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มี
ส่วนร่วมในการตรวจเฝ้าระวัง เพ่ีอควบคุม
ความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

โครงการอบรมการป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน งบประมาณ 
2564 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์

ทับซ้อน 

บุคลากรในหน่วยงานรพ.
เก้าเลี้ยว 

   - มี.ค. 64- 
พ.ค.64 



 
 

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ 
 

ผู้อนุมัติแผนปฎิบัติการ 
   นางสาวมาริสา  เขียวสด 

  
จิตพร  จันทยา 

 นักวิชาการพัสดปฏิบัติการ 
  

(นางจิตพร  จันทยา) 

 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

    

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้า
เลี้ยว 

 
        
  
 


