
  

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   

2. หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

3. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพ่ือยกระดับค่าดัชนีการรับรู้

การทุจริตของประเทศไทย(Corruption Perception Index : CPI) ซึ่งจัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ ๑๐๑ จากเดิมที่อยู่ในอันดับ ๙๙(จากทั้งหมด 
๑๘๐ ประเทศ) โดยมีคะแนน ๓๖ คะแนน(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยมีการมุ่งเน้นการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 2๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายที่ว่า 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)  โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กระทรวงสาธารณสุข ได้น านโยบายการต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความรู้ด้าน
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือที่จะช่วยฟ้ืนฟูและส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย และกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 
3 ป. 1 ค. (ปลูกและปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการการป้องกัน และแก้ไขการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อันเป็นการก าหนด
มาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระท าที่สุ่ม
เสียงต่อการผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการท างานเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีด้วย 

 กลุ่มงานนิติการ จึงได้จัดท าโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ขึ้น  

4. วัตถุประสงค ์
4.1 เพ่ือสร้างองค์ความรู้และสร้างจิตส านึกในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกันและปราบการการทุจริตของหน่วยงาน 
๔.๓ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่     

5. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรสาธารณสุข ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จ านวน ๔๐ คน ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จ านวน ๒๔ คน 

/๕.๒ ผู้บริหาร... 
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 ๕.๒ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จ านวน ๘ คน 
 ๕.๓ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง  จ านวน ๘ คน 
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันการท าทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและจัดประชุมแนวทางการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1-EB26 ในการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 256๓ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  

9. งบประมาณ    
งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 256๓ แผนงานบูรณา

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ
(๒๑๐๐๒๖๑๐๙๒๐๐๐๐๐๐) กิจกรรม : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต(๒๑๐๐๒xxxxM๔๕๖๕) งบด าเนินงาน(๖๓๑๑๒xx) จ านวน ๑๒,๓00 บาท (หนึ่งหมื่น
สองพันสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
          9.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๔๐ คน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท   เป็นเงิน  ๒,๘๐๐ บาท 
 9.2 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๔๐ คน ๑ มื้อๆละ ๑๒๐ บาท  เป็นเงิน  ๔,๘00 บาท 
 ๙.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร     จ านวน ๖.๕ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท     เป็นเงิน  ๓,๙๐๐ บาท 
 ๙.๔ ค่าป้ายไวนิลการประชุม จ านวน ๑ ป้ายๆละ ๘๐๐ บาท       เป็นเงิน  ๘๐๐ บาท 
          หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและผ่านการเกณฑ์
การประเมิน ITA ต่อไป  

11. การประเมินผลโครงการ  
      ประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรม และการมีส่วนร่วมในการอบรม 

 
12. ผู้เสนอโครงการ : โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
      งบประมาณ จ านวน ๑๒,๓00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
                                
    ลงชื่อ.......................................... ....... 

(นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี) 
นิติกรช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
/13. ผู้เห็นชอบ.. 

 

เกรียงศักดิ์ นาราศรี 
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13. ผู้เห็นชอบโครงการ : โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
      งบประมาณ จ านวน ๑๒,๓00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 

                               ลงชื่อ................................................ 
     (นางบุษบา ใจกล้า) 
            นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
 
 
                               

14. ผูอ้นุมัติโครงการ : โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
      งบประมาณ จ านวน ๑๒,๓00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................... ....... 

                 (นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล) 
         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุษบา ใจกล้า 

วิโรจน์ รัตนอมรสกุล 



ก าหนดการอบรม 
โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ 256๓   
ณ ห้องประชุม ๒  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  

 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. 
 
 
 
 

- ลงทะเบียน 
- พิธีเปิดการอบรมพร้อมมอบ
นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - ผู้กล่าวรายงาน   
 

 
-นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
 
-เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานนิติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. -บรรยายหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
( ๑ )  ก า ร คิ ด แ ย ก แ ย ะ ร ะห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม    
(2) ความอายและไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
(3) Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต 
(๔) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

- ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ อดีต
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. 

-บรรยายหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(ต่อ) 
 
- ชี้แจงแนวทางการจัดท าหลักฐาน
เชิงประจักษ์ EB1-EB26 
- อภิปรายซักถามปัญหา 
 
 

- ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ อดีต
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก 
 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
 

 
หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
วัน/เดือน/ปี :  ................................………………………………………………………………………………………………..   
หัวข้อ : หน่วยงานมีการประชุม หรือสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้แก่
หน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน    
         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยเป็นการให้ความรู้ และมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการ
อบรมร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น    
   
Link ภายนอก : เว็บไซต์ http://www.noph.go.th/ 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                  ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                       พรสวรรค์ ไชยสอน                                        เกรียงศักดิ์ นาราศรี 
                 (นางสาวพรสวรรค์ ไชยสอน)                                (นายเกรียงศักดิ์ นาราศรี) 
          ต าแหน่ง        นิติกร                                   ต าแหน่ง       นิติกรช านาญการ (หัวหน้า) 
          วันที่......เดือน.......................พ.ศ............             วันที่.........เดือน.....................พ.ศ...............   
 
 
 ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         จริยุทธ พวงพยอม 
                                                    ( นายจิรยุทธ พวงพยอม ) 
                                            ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                          วันที่.........เดือน...................พ.ศ.............  
 


