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โครงการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

เพื่อป้องกนัปราบปรามการทุจริตและการกระท าผิดทางวินัย ประจ าปี 2561 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ 10 การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะรัฐมนตรี
จึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งยังก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระดับกรม จังหวัด และองค์การมหาชน มิติภายใน ประเด็นการพัฒนาองค์กร น้ าหนักร้อยละ 5 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน 
 ประเด็นเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นสิ่งส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น 
ในหน่วยงานภาครัฐ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต หน่วยงานภาครัฐ จึงต้อง
ปฏิบัติงานหรือกระท าการใดๆ อย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งยัง ต้องสามารถ
ตรวจสอบ ชี้แจง และอธิบายได้เมื่อมีข้อสงสัย การใช้งบประมาณต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง บุคลากรของรัฐ ต้องมีจิตส านึกที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในขณะที่หน่วยงานต้องวางระบบป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบที่ชัดเจน มีระบบการตรวจสอบ
ที่น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมข้อมูลพร้อมส าหรับการให้บริการประชาชน มีกลไกหรือช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างมีข้อจ ากัดน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
ภาครัฐได้ ประการสุดท้าย ผู้น าองค์กรของรัฐต้องยึดถือและเป็นแบบอย่างในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและอาศัย
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นที่ตั้ง 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment – ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอัน
จะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมได้อีกด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักงาน ป.ป.ท. จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นที่ปรึกษาด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 277 หน่วย 
ได้แก่ (1) ส่วนราชการระดับกรม 148 หน่วยงาน (2) จังหวัด จ านวน 76 จังหวัด (โดยประเมินส่วนราชการ
ในจั งหวัด  3  หน่ วยงาน ได้แก่  ส านั กงานจั งหวัด ส านั กงานสาธารณ สุขจั งหวัด  และส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด รวมจ านวน 228 หน่วยงาน) และ (3) องค์การมหาชน จ านวน 
53 หน่วยงาน ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. หวังว่าการประเมินนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน และส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มการทุจริต       
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และบุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ลดลงรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานให้
เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้ตระหนักถึงความส าคัญการประเมินคุณธรรมและ          
ความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 หน่วยงานในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต โดยมีค่าคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
 2.2 หน่วยงานในสังกัดปลอดเรื่องการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100 
 2.3 เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
          2.4 บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ
กฎหมาย ที่ใช้ปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ 

3. กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ/ระยะเวลาและสถานที่ 
 กิจกรรมที่  3.1 จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เป้าหมาย จ านวน 81 คน 
ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานจาก 18 อ าเภอๆ 4 คน (รพช. 2 คน, สสอ. 2 คน) จ านวน 72 คน และ
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 9 คน  

 งบประมาณ ดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (82 คน x 130 บาท x 1 วัน )              

จ านวน  10,530 บาท 
   รวม 10,530 บาท  ( หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน ) 
 กิจกรรมที ่ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนงาน /โครงการ ในการด าเนินงานหน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2562 และการป้องกันการกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  เป้าหมาย 
คือ ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงาน ผู้บริหารบริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ ต าบล 
จ านวน 150 คน 

งบประมาณ ดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ( 150  x 130 บาท x 1 วัน)               
 จ านวน 19,500 บาท 

   รวม 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  

งบประมาณ รับการจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. งบด าเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต เพื่อด าเนินกิจกรรมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 หน่วยงานในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต โดยมีค่าคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
 4.2 หน่วยงานในสังกัดปลอดเรื่องการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100  
 4.3 เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจกฎหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนวินัยราชการ
ได้ถูกต้อง จนสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 
 
5. ผู้เสนอโครงการ 
 

(นายณัฐพงค์  ลือฉาย) 
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

 
6. ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายประวิทย์ ศรีบุญรัตน์) 
        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
7.ผู้อนุมัติโครงการ 
 
        (นายไกรสร  กองฉลาด) 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 


