
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

--------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ความสุจริต ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน
ได้พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้กระบวนประเมินเป็นไป
ตามตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) 
อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวมและเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม และความโปร่งใสเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. 2555 - 2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงได้พัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment –ITA) โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน ( Integrity Assessment) 
หน่วยงานภาครัฐ โดยน ามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
เข้าด้วยกัน เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่
ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception – Based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence –Based) 
โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ Integrity 
Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วย
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตนได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับผิดชอบด าเนินการประเมินในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในการประเมินผล
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ได้แก่ 

 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base ) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
 3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจาก
การรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 
 

4. ดัชนีวัฒนธรรม/… 
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 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity 5. คุณธรรม) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  

  โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบ พ.ศ. 2564 ตั้งเป้าหมายให้หน่วยผ่านได้รับคะแนน ไม่น้อยกว่า 92 
คะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการในการเข้ารับการประเมิน
ได้แก่ การส่งข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เนื่องจากการจัดเอกสารของโรงพยาบาล ยังไม่ครอบคลุมตามแบบส ารวจของ
ส านักงาน ป.ป.ท. โรงพยาบาลจึงจัดให้มีโครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

2. วัตถุประสงค ์ 

 2.1 เพ่ือให้โรงพยาบาลได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มากกว่าเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก าหนด 

 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเข้ารับการประเมิน 

 2..3  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายงาน สามารถจัดส่งข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Base) ตามข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายงาน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงาน 

3. ขอบเขตการฝึกอบรม 

 3.1 มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกฎหมาย
มาตรการนโยบายที่เกี่ยวข้องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 3.2 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันแหงผลประโยชน์และกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.3 แนวทางการด าเนินงานตามโครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

4. วิธีการฝึกอบกรม 

 บรรยาย ยกตัวอย่าง และตอบข้อซักถาม 

 

 

 

5. ผู้เข้ารับการ/… 
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5.  กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จ านวน 155 คน 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 จ านวน 1 ครั้ง เดือน  มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. การประเมินผล 

 จากคะแนน ITA โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

9. ตัวช้ีวัดโครงการฯ 

 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จ านวน 80 คน 

 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผ่านเกณฑ์เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 92 คะแนน 

 10.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

 

                                                                 
ลงชื่อ      ( นางพัชรีญา  เงินสัจจา )                                       ผู้เสนอโครงการ 

   

          

ลงชื่อ  
 

     (นางสาวนงนุช  มารินทร์ )                                          

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

  


