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เลขที่โครงการ                  / 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร     
รหัสโครงการ  .............................................................. ............................................. 
โครงการ                    เสรมิสร้างความรู้การปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ 
  ประพฤติมิชอบ และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์       ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัมพร อินอ่ิม ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
งบประมาณ  -  
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์  – กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

    รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระ
แห่งชาติและการบริหารราชการแผ่นดินที่ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ โดย จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
ยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรมและปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย ที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาลข้างต้น หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน 
ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ ที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื ่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื ่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครอบคลุมประเด็นการประเมินใน ๕ 
ด้าน อันรวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่ง
สนับสนุนให้ หน่วยงานในภาครัฐมีการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การจัดประชุม หรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การ
จัดทำคู่มือหรือ แนวปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น  

  ดังนั้นเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรโรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทรและเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนและและปฏิบัติการเชิงรุก ด้านการ
ป้องกันการทุจริต ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตข้างต้นและนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการ   
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต  เพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิด
และเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

2/2.วัตถุประสงค์... 
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2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2.2 เพ่ือเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  

  2.4 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  

  ๒.5 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

3. เป้าหมาย 
 

   บุคลากรโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  จำนวน 957 คน 

4. กลวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทร 
2. จัดการอบรมการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
3. จัดการอบรมการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. จัดอบรมเสริมเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
5. จัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
6. เผยแพร่รณรงค์สร้างจิตสำนึกวัฒนธรรม
สุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริตผ่านระบบ
อินทราเน็ตและกลุ่ม Line STONG 
6. สรุปผลการดำเนินงาน  
 

 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

เมษายน 2564 
 

พฤษภาคม 2564 
 

มิถุนายน 2564 
 

สิงหาคม  2564 
 

ก.พ. - ก.ย. 2564 
 
 

เม.ย. - ก.ย. 2564 
 

นายอัมพร อินอ่ิม 
 
 

นายอัมพร อินอ่ิม 
 
 
 

นายอัมพร อินอ่ิม 
 

        นายอัมพร อินอ่ิม 
 
นายอัมพร /ชมรม STONG 

 
 

นายอัมพร อินอ่ิม 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  

  กุมภาพันธ์  – กันยายน 2564 

6. งบประมาณ   
             - 
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7. การประเมินผล 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1 เจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   8.2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
   8.3 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  

  8.4 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายภาครัฐเพื่อต่อต้าน
การทุจริตในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  8.5 ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
 

 
 

      ลงชื่อ............................. ................. .. ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายอัมพร อินอิ่ม)   

                            ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
 

 
ลงชื่อ............................ .....................  ผู้อนุมัติโครงการ 

                                       (นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์)   
                       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีวัด/เครื่องมือ 

๑. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มี
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
2. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมีการ
จัดการความเสี่ยงและจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมีการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้าน
การทุจริต จิตพอเพียงต้านการทุจริต 
4. จำนวนอุบัติการณ์การร้องเรียนการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ การเกิดเรื่อง
เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จนถูก
ตั้งกรรมการสวบสวนทางวินัย 

1 แผน 
 
 

5 ครั้ง 
 
 

5 ครั้ง    
 
 

0 

1. แผนการป้องกันและปราบการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
2. ให้ความรู้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
ประจำเดือน เม.ย. – ส.ค. 64 
3. ให้ความรู้ในการประชุมประจำเดือน
ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่    
เดือน เม.ย. – ส.ค. 64 
2.หนังสือร้องเรียนในระเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์เก่ียวกับการทุจริต ของ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
โรงพยาบาลหนองมะโมง 
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กำหนดการการอบรมเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และอบรมการจัดการคามเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
และอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต 

ตามโครงการเสริมร้างจริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี 2564 
 

  1. ประชุมบริหารประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2564   ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 
         โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
   เวลาประมาณ 14.30 – 15.30 น.  ให้ความรู้ในด้านแผนการปฏิบัติการป้องกัน 
           ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
        ความรู้ในด้านการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ 
        ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้าง 
        วัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต 
  
  2. ประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2564 
   เวลาประมาณ 14.30 – 15.30 น.  ให้ความรู้ในด้านแผนการปฏิบัติการป้องกัน 
           ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
        ความรู้ในด้านการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ 
        ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้าง 
        วัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 


