โครงการสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการสนทนาให้ความรู้ เรื่ อ ง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาล สมเด็จพระ
ยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ปูล กฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมถึงคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนด
มาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มี ธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก
จิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) อีกทั้ง การดำเนินงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน จึงเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน จึงเห็นความสำคัญใน
การจัดทำโครงการสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและ
ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และเพื่อให้ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพียงต้านทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้รับความรู้ ปลูกฝังและปรับ
ฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และเพื่อให้ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพียงต้านทุจริต
2./กลุ่มเป้าหมาย

(2)
กลุ่มเป้าหมาย - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน จำนวน 40 คน
วิธีการดำเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างการบริห ารงานที่โปร่งใสโรงพยาบาลสมเด็ จพระ
ยุพราชปัว
๒. เสนอโครงการสนทนาให้ ความรู้ เ รื ่ อ งป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ทั บซ้ อ น และเสริมสร้ า ง
คุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลบ่อเกลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๓. ขออนุมัติจัดประชุมสนทนาให้ความรู้ (โดยขออนุมัติบรรจุในวาระการประชุมประจำเดือน
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน)
๔. ประสานงานเชิญกลุ่มเป้าหมาย
๕. ดำเนินการจัดประชุม โครงการสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
เสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียงต่ อต้านการทุจริตโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราชปัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๖. สรุปผลโครงการฯ รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ
๗. เผยแพร่กิจกรรมโครงการ
งบประมาณ – บาท
ระยะเวลาดำเนินการ – วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม ๒๕๖3
สถานที่จัดประชุม – ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ – 1. นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นางโชติกา ติฉัน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
เสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีความเข้าใจและ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางโชติกา ติฉัน)
นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายกิตศิ ักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

โครงการสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
เวลา ๑๓.0๐ – ๑6.๓๐ น.
กิจกรรม
๑. ความรู้และความหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
๕. MOPH
๖. ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
๗. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ
8. กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
9. แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ำ ตามประเภทของบุคลากร
วิทยากร
1.
2.
3.
4.

นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ ทันตพทย์เชี่ยวชาญ
นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางโชติกา ติฉัน
นักวิชาการพัสดุ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ที่ นน 0032.301.04/1771
วันที่ 6 มีนาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมโครงการสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้าง
คุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

.
.
.
.

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ
สนทนาให้ความรู้ เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้รับความรู้ ปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และเพื่อให้
ปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงขออนุมัติจัดประชุมสนทนาให้ความ ในรูปแบบของการบรรจุในวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เป้าหมาย จำนวน 40 คน ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3
สถานที่ ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางโชติกา ติฉัน)
นักวิชาการพัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

(นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
อนุมัติ/ลงนาม

(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน .
ที่ นน0032.301.04/ว89
วันที่ 6 มีนาคม 2563
.
เรื่อง ขอเชิญประชุมสนทนาให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวทุกท่าน

.

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ
สนทนาให้ความรู้ เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเสริมสร้างคุณธรรม จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริ ต
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว ได้รับความรู้ ปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้มีความ
ตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ตามจรรยาข้าราชการที่ดี มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ในรูปแบบของการบรรจุ ในวาระการประชุมประจำเดือน
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ เป้าหมาย จำนวน 40 คน ในวันที่ 10 มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖3 สถานที่ ห้องประชุมพญาภูคา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

