
รหัสโครงการ - ป ยก- 

ร- 

ส- 

๑. ช่ือโครงการ  โครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรกัษาวินัย รวมทั้งการมิให
กระทําผิดวินัย กฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ การเสรมิสรางจิตพอเพียงตานทุจริต  (STRONG)  
การปองกันผลประโยชนทับซอนและการวิเคราะหความเสี่ยง การเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
 
๒. เปาประสงค เปาประสงคที่ ๒ โรงพยาบาลมีมาตรฐานและธรรมาภิบาลดานการเงินการคลัง 
 
๓. ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 2.1 พัฒนาระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลใหผานเกณฑประเมิน EIA/ITA 

 

4. ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดที่ 49  โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน ITA ระดับ 5 

 

5. หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดมีมาตรการในการเสรมิสรางความเขมแข็งของการพิทักษคณุธรรม ในระบบราชการ ปรับปรุง
ระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ รองทุกข การคุมครองระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ และไดมีการตราพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝายบริหาร  ในการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดกําหนดใหกระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาและวินัย แกเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ซึ่งเจาหนาที่ในสังกัดควรตองมีความรูความเขาใจ ทําใหการกระทําผิดวินัยลดลง และเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบการนําองคกรซึ่งเปน
ตัวชี้วัดในการวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐ  

 ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โรงพยาบาลแมสะเรียง  จึงไดจัดใหมีการอบรมการ
เสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการมิใหกระทําผิดวินัย กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติราชการ การเสริมสรางจิตพอเพียงตานทุจริต  (STRONG)  การปองกันผลประโยชนทับซอนและ
การวิเคราะหความเสี่ยง การเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อให
บุคลากรในสังกัดของโรงพยาบาลแมสะเรียง  มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกฎ ระเบียบตางๆที่เก่ียวของ
กับการปฏิบัติราชการ ตลอดจนแนวทางการใชจริยธรรม จรรยา ขาราชการพลเรอืนและวินัย รวมท้ังมีจิตสํานึก 
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใชจริยธรรม เพื่อปองกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ ตลอดจน 
กฎ ระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
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- 2 – 

6. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง แนวทางการใชจริยธรรม จรรยา 
ขาราชการพลเรือนและวินัย รวมท้ังมีจิตสํานึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใชจริยธรรม เพื่อปองกันการ
ปราบปรามและทจุริตในภาคราชการ ตลอดจน กฎ ระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ 

๒. บุคลากรมีความรูเรื่องกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 

 

7. เปาหมาย 
บุคลากรโรงพยาบาลแมสะเรียง  จํานวน 370  คน 
      

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 
  ๑. ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ ในเรื่องวินัย และจริยธรรม มีจิตสํานึก ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดี สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
  ๒. รอยละของผูกระทําผิดทางวินัย เทากับ 0 
 
9. วิธีดําเนินการ 
  ๑. เตรียมการดําเนินงาน โดยจัดทําโครงการเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโครงการ  

๒. อบรมการเสริมสรางและพฒันาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการมิให
กระทําผิดวินัย กฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ การเสรมิสรางจิตพอเพียงตานทุจริต  (STRONG)  
การปองกันผลประโยชนทับซอนและการวิเคราะหความเสี่ยง การเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 ๓. การติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินโครงการ 
  ๔. จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร 
10. ระยะเวลาดําเนินงาน ระหวางเดือน  มกราคม  2565 
 
๑1. สถานที่ดําเนินงาน  โรงพยาบาลแมสะเรียง 
 
๑2. งบประมาณ (จํานวนเงนิงบประมาณ 144,300บาท) 
 รายละเอียดการใชงบประมาณ 

๑. คาอาหารกลางวัน  จํานวน 370 คน x มื้อละ 80 บาท x 3 วัน 88,800  บาท  
๒. คาอาหารวาง  จํานวน 370 คน x ม้ือละ 25 บาท x 6  มื้อ 55,500  บาท 
    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 144,300บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันสามรอยบาทถวน) 

หมายเหตุ    ๑. แหลงงบประมาณ เงินบํารุงโรงพยาบาลแมสะเรียง   ปงบประมาณ ๒๕๖5       
    ๒. คาใชจายขางตนสามารถถัวจายไดทุกรายการ 
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แผนแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานโครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการมิใหกระทําผิดวินัย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติราชการ การเสริมสรางจิตพอเพียงตานทุจริต  (STRONG)  การปองกันผลประโยชนทับซอนและการวิเคราะหความเสี่ยง การเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ระยะเวลา 
 

ปงบประมาณ ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หมายเหตุ 

กิจกรรม 
วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม              
วางแผนโครงการ              
เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ              
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ              
อบรมเจาหนาที่ในสังกัด              
สรุปรายงานผลการอบรมฯ              



 
การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการ

รักษาวินัย รวมทั้งการมิใหกระทําผิดวินัย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ การเสริมสรางจิต
พอเพียงตานทุจริต  (STRONG)  การปองกันผลประโยชนทับซอนและการวิเคราะหความเสี่ยง การเกิด
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง 
ภายในองคกร ภายนอกองคกร 

เชิงปริมาณงาน 
- ตั้งคาเปาหมายตามตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
- ไมสามารถทําไดตามเปาหมาย 

- เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ
ในกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย 
จรรยาบรรณ จริยธรรมขาราชการ  
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการ 

-   
 

 


