
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   โทร.   055-673-137    

ที่  สท ๐๐๓๒.3๐1.1/039                                  วันที่     1  มีนาคม  ๒๕65              

เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย
ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ปีงบประมาณ 2565   

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือปลูกฝังวิธีคิด ปลุก
จิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันการกระท าผิดวินัย ให้ความรู้ภายในหน่วยงาน  
เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด ในการนี้ การด าเนินโครงการฯ 
ดังกล่าวแล้วเสร็จ กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ต่อไป 

         

        

 
 

 

                      (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
 

                        (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
 
 
 
 



รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้                  
กระท าผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย       
ได้ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้   กระทําผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖5 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ ปลุกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น การป้องกัน การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔) และสอดคล้องกับประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม (๑) ในกลยุทธ์ที่ 
๒ ระบุ ให้หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรง
และรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา โดยทุก
หน่วยงานต้อง ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) หากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับพิจารณา ย้ายออก
จาก ตําแหน่ง และต้องเร่งรัด กํากับติดตาม ให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้วยเหตุดังกล่าว 
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กําหนดไว้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ในแผนงาน การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ซึ่งอยู่
ในประเด็นการตรวจราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และ ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ มุ่งเน้น 
หลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิง 
ประจักษ์ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) เป็นกลไกการขับเคลื่อนกํารบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพ่ือนําผลการ ประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และให้การบริหารราชการของสํ านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และผ่านการประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ ๔๒ ในปีงบประมาณ 
๒๕๑๕  

 



วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ ความ

โปร่งใสในการทํางาน  
๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ของ

หน่วยงานในทุกระดับ  
๓. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม หลัก

ธรรมาภิบาล  
กลุ่มเป้าหมาย  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จํานวน 14 คน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ  

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้  กระทํา
ผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 วิธีการดําเนินการ  

๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๒. จดัเตรียมเอกสารความรู้   
๓. จัดประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๔. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และการขยายเครือข่ายในหน่วยงาน  
๕. ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามเกณฑ์  
6. สรุปผลการดําเนินงาน  

ผู้เข้าร่วมอบรม : จํานวน 14 คน  
ผลการจัดโครงการ  

เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาธรรมจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งป้องกันไม่ให ้ กระทําผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่และขยายความรู้ สู่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงานเรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในทุกระดับ มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล ตามคู่มือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการส่วนภูมิภาค ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๕ (More open, to more transparent (MOITD) 

 
 
 

 
หมายเหตุ : การจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้   กระทําผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2565 ได้แทรกเข้าวาระประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 
เวลา 13.30 น. 

 



ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมริมสระน้ าโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 




