
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลระนอง        โทร. 5057         
ที ่รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ     วันท่ี  8  เมษายน ๒๕64 

เรื่อง   รายงานสรุปการอบรมการใหความรูเรื่องกฎหมายและระเบียบวินยั ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ตนเรื่อง 
  ดวยโรงพยาบาลระนอง เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 61 รอยละ
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  และกําหนดใหหนวยงานดําเนินการ 
ดังนี้ 
   1. การอบรมใหความรูแกเจาหนาที่เก่ียวกับการเสริมสรางพัฒนาทางดานจริยธรรมและรักษา
วินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 
  2. การอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3. การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริตภายในแนวคิด “จิตพอเพียงตาน
ทุจริต” 

 ขอเท็จจริง 
          โรงพยาบาลระนอง ไดเขารวมการอมรมสัมมนาในโครงการการปองกันผลประโยชนทับซอน

และจิตพอเพียง โดยกลุมกฎหมาย ไดจัดอบรมการใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบวินัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันจันทรท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ หองราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมฮอริเทจ          
แกรนด คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง โดยมีผูเขาอบรมคือ บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, 
โรงพยาบาลระนอง, โรงพยาบาลชุมชน, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, ทุกแหง จํานวน 120 คน 

 

  บัดนี้การอบรมฯ ไดเสร็จสิ้นแลว โดยบุคลากรใหความสําคัญและเขารวมอบรมฯ โดยพรอมเพรียง
กันในการอบรมฯ มีการใหความรูในเรื่องกฎหมายและระเบียบวินัย, การปองกันผลประโยชนทับซอนและจิต
พอเพียง  ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทําโครงการการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสงเสริม
คุณธรรม  กลุมกฎหมาย จึงขอสรุปผลการจัดการอบรมการใหความรูเรื่องกฎหมายและระเบียบวินัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

  ขอเสนอ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนํารายงานฯ ดังกลาว เผยแพรตอสาธารณะ        
บนเว็บไซตโรงพยาบาลระนองตอไป              
                  
 
 
 

อนุมัติ 
 

คูฉบับ 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบรหิารท่ัวไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5057        
ที่  รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันท่ี 16 มีนาคม 2564     
เรื่อง  ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA โรงพยาบาลระนอง ประจําป
 งบประมาณ 2564    

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

    ดวยปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเกี่ยวกับหนวยงานภาครัฐที่ มีการดําเนินงานที่ไมโปรงใส                 
มีการบริหารงานอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอยางมากมาย 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดตระหนักถึงปญหา
และผลกระทบดังกลาว จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบงชี้ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐขึ้น และตอมาไดพัฒนาเปนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. 2556 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ เครื่องมือที่มีเน้ือหาการสํารวจเก่ียวกับการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส การ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนการจายหรือเรียกรับสนิบนจากเจาหนาที่ของรัฐ โดยสํารวจทั้งในมิติ
การรับรูคือ สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานภาครัฐ และเจาหนาที่
ภายในหนวยงานภาครัฐ และในมิติหลักฐานเชิงประจักษคือ สํารวจจากหลักฐานการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
  โรงพยาบาลระนอง โดยงานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป จึงใหความสําคัญในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม การกระทําผิดวินัยของบุคลากรในสักกัด และเสริมสรางใหบุคลากรโรงพยาบาลระนอง
ตระหนักถึงการกระทําผิดวินัยราชการและและการปองกันการกระทําความผิดวินัย ซึ่งใหหนวยงานในสังกัด
สามารถการกํากับดูแลตนเองที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายของ
กระทรวงสาธารณสขุ รวมถึงการตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี         
ธรรมาภิบาลและการปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ จึงจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ    
เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใส ในหนวยงานโรงพยาบาลระนองใหผานเกณฑการประเมิน ITA    
และเพื่ออบรมและใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานโรงพยาบาลระนอง มีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชน
ทับซอนมากยิ่งข้ึน รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ ท่ีแนบมาพรอมนี ้ 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการฯ     
           
                  
 
 
 

อนุมัติ 

คูฉบับ 



1. โครงการปองกันและสงเสริมการปราบปรามการทุจริต และสงเสริมคุณธรรม โรงพยาบาล
ระนอง ประจําปงบประมาณ 2564 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาที่ เกิด ข้ึนในสังคมเกี่ ยวกับหนวยงานภาครัฐที่มีการดํา เ นินงานที่ ไม โปร งใส                 

มีการบริหารงานอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น        

อยางมากมาย กอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอประเทศอยางมหาศาล สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดตระหนักถึงปญหาและผลกระทบดังกลาว 

จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบงชี้ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐขึ้น และตอมาไดพัฒนาเปนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. 2556 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เปนเครื่องมือที่มีเน้ือหาการสํารวจ

เกี่ยวกับการดําเ นินงานที่มี คุณธรรมและความโปร งใส การปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่ของรัฐ              

ตามจรรยาบรรณการบรหิารงานอยางมีจริยธรรม ตลอดจนการจายหรือเรียกรับสินบนจากเจาหนาที่ของรัฐ 

โดยสํารวจทั้งในมิติการรบัรู (Perception – Based) คือ สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียกับหนวยงานภาครัฐ (External Stakeholders) และเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ (Internal 

Stakeholders) และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) คือ สํารวจจากหลักฐานการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 โรงพยาบาลระนอง จึงใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสรางวินัย   

การกระทําผิดวินัยของบุคลากรในสักกัด และสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคม และสนับสนุนให

บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

รวมถึงการตอบสนองตามนโยบายของภาครฐัในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและ

การปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ 

3. วัตถุประสงคหลัก 

 3.1 เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใส ในหนวยงานโรงพยาบาลระนองใหผาน

เกณฑการประเมิน ITA  

 3.2 เพื่อปลูกฝงแนวคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม 

 3.3 เพ่ืออบรมและใหความรูแกบคุลากรในหนวยงานโรงพยาบาลระนอง มีความรูความเขาใจ

เรื่องผลประโยชนทับซอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 4.1 คณะทํางานดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ของโรงพยาบาลระนอง  

 4.2 กลุมงานที่เก่ียวของในเรื่องของผลประโยชนทับซอน 



5. กิจกรรม 

 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ของโรงพยาบาล

ระนอง (ITA)  

 5.2 อบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ในหนวยงานและกลุมงานที่

เก่ียวของ 

 5.3 ใหความรูเก่ียวกับวินัยขาราชการพลเรือนและการปองกันการกระทําความผิดวินัย

ขาราชการ 

6. งบประมาณ 

 - 

7. ระยะเวลาดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
5 . 1  ป ร ะชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คณะทํางานดําเนินงานคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส  ข อ ง
โรงพยาบาลระนอง (ITA) 

1 วัน ณ หองประชุมวัชรคุปต นิติกร 

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 8.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ITA ผานเกณฑรอยละ 92  

 8.2 ผูเขารวมประชุมไดรับความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและวินัยขาราชการพลเรือน         

ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัตหินาที่ในหนวยงานราชการการได 

 8.3 เปนบุคคลที่มีคุณธรรม ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาหนวยงานใหมีการ

บริหารงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ตามนโยบายของภาครัฐ 

9. ผูเสนอโครงการ 

 

       (นายเรืองเดช มิสุด) 

               นิติกร 

10. ผูเห็นชอบโครงการ 

 

       (นายสาโรจน จันทรแกว) 

              รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

11. ผูอนุมัติโครงการ โครงการเสริมสรางทางวินัย และการปองกันการทุจริตโรงพยาบาลระนอง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวนเงิน - 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 - โครงการอบรมใหความรูในเรื่องกฎหมายและระเบียบวินัย 
 - การปองกันผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียง 
 - การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

 

โรงพยาบาลระนอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 

ณ หองราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมฮอริเทจ แกรนด คอนเวนช่ัน จังหวัดระนอง 
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ก 

 

คาํนาํ 

  โรงพยาบาลระนอง ไดเขารวมการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบวินัย จัดข้ึนเม่ือ
วันจันทรท่ี 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูเร่ือง
กฎหมายและระเบียบวินัย, การปองกันผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียงในการตานทุจริต ประกอบกับเปน
แนวทางท่ีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความถูกตอง และปองกันการทุจริต คอรรัปช่ัน 
 

   กอนเขาสูการอบรมฯ บุคลากรโรงพยาบาลระนองที่เขารวมการอบรม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระนอง ผูบริหาร และบุคลากรจากหนวยงานในสังกัดฯ ไดมีการประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต        
และประกาศใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เปนหนวยงานคุณธรรม และนายจิระศักดิ์  
บัวหลวง หัวหนากลุมกฎหมาย กลาวรายงาน  การอบรม โดยมีนางศิริสุข  พูลผล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ระนอง เปนประธานในพิธีเปดการอบรมฯ จากนั้นไดเขาสูการอบรมใหความรูในเรื่องกฎหมายและระเบียบวินัย 
ประจําปบประมาณ 2564  
 

  โรงพยาบาลระนอง โดยงานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดจัดทํารายงานการอบรมใหความรูใน
เรื่องกฎหมายและระเบียบวินัย เพื่อสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความถูกตอง ปองกันการทุจริต 
คอรรัปช่ัน และสามารถถายทอดใหกับผูท่ีสนใจตอไป 
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สารบรรณ 
 
 หนา 
คํานํา ก 
สารบรรณ ข 
บทที่ 1 บทนํา 1 
       1. หลักการและเหตุผล 1 
       2. วัตถุประสงค  1 
       3. หัวขอวิชา 1 
       4. กลุมเปาหมาย 1 
       5. วิทยากร 1 
       6. วิธีการอบรม 2 
       7. วัน เวลา สถานท่ี 2 
       8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 2 
บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน          3 
       1. สรุปจํานวนผูเขารวมอบรม 3 
       2. สรุปงบประมาณ 3 
       3. วิทยากร/หัวขอการฝกอบรม 3 
       4. บทสรุป 
 

4 
 

 
ภาคผนวก 

 
            6 

        1. กําหนดการจัดอบรมฯ 
        2. ภาพกิจกรรม 

            7 
            8 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทจุริต มุงเนนการปองกันการทุจริต
ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) และบรรจุในแผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบ         
ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ โครงการที่ 33 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส กําหนดเปนตัวชี้วัด
รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  
 

       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง มีการจัดการอบรมเพื่อเปนการขับเคลื่อนตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดอบรมการปองกันผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียง อยางตอเนื่อง                
มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2560   เพื่อใหความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียง และในปงบประมาณ 
2564 ไดมีการจัดอบรมใหความรูในเร่ืองกฎหมายและระเบียบวินัย โดยไดมีการสอดแทรกเน้ือหาการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียง เพื่อใหความรูกับบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ไดอยาง
ครอบคลุม ประกอบกับการจัดอบรมฯ เปนกระบวนการในการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอคําถามที่ 9, 21 และ 22 
 

2. วัตถุประสงคหลัก    
         2.1 สรางกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
         2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก         
ธรรมมาภิบาล 
  2.3 ปลูกฝงวิธีคิด ปลูก/ปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตยสุจริต ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และสรางกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.4  เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                     2.5 เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริตภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” 
 

3. หัวขอวิชา 
  3.1 กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” 
  3.2 การอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบวินัย 
  3.3 การอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียง 
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4. กลุมเปาหมาย   
  ผูบริหาร และบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จํานวน 120 คน 

 

5. วิทยากร 
5.1 นายวุฒิพล  ดําจันทร  รองอัยการจงัหวัดระนอง  

สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและบังคบัคดีจงัหวัดระนอง 
5.2 นายธรรมรักษ  สองเจริญ  นติิกรชํานาญการ  

สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและบังคบัคดีจงัหวัดระนอง   
5.3 นายวัชพงศ ขวัญเพ็ชร ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ                   

จากสํานักงาน ป.ป.ช. ระนอง (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดระนอง)          
 

6. วิธีการฝกอบรม 
  6.1 การทํากิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด “จิตพอเพยีงตาน
ทุจริต” 

6.2 การฟงการบรรยาย 
  6.3 การทําแบบทดสอบความรู 
  6.4 การตอบขอซักถาม 
 

7. วัน เวลา สถานที่ 
  วันจันทรที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ หองราชาวดี ช้ัน 3 
โรงแรมฮอริเทจ แกรนด คอนเวนช่ัน จังหวัดระนอง 
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรบั 
  บุคลากรโรงพยาบาลระนอง มีความรู  ความเขาใจ เ ก่ียวกับกฎหมายและระเบียบวินัย,              
การปองกันผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียง  ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” และสามารถนําความรูท่ี
ไดไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 
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บทที่ 2 
ผลการดําเนินงาน 

 
1. จํานวนผูเขาอบรม 
  บุคลากร สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดระนอง จํานวน 120 คน  
2. งบประมาณ 
 เบิกจายจากเงินงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนงานยุทธศาสตรพัฒนา

ศั ก ย ภ า พค น ต ล อด ช ว ง ชี วิ ต  โ ค ร ง ก า รพั ฒน า แ ล ะส ร า ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ คน ไ ทย กลุ ม วั ย ทํ า ง า น 

(2100231087000000) กิจกรรมการพัฒนาและสราง เสริมศักยภาพคนไทยกลุ มวั ยทํ า งาน 

(210028500P2934) จํานวน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี ้

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1.  - คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม (120 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง)   12,000     
2.   - คาอาหารกลางวัน (120 คน x 220 บาท x1 มื้อx1 ครั้ง)            26,400   
3.  - คาวิทยากร (3 ชม. X 600 บาท x 2 คน)  3,600    

 รวมเงินทั้งสิ้น 42,000    
 
3. การจัดกจิกรรมประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริต  

บุคลากรโรงพยาบาลระนอง ไดรวมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต เพื่อ
เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริตภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุริต” หรือโมเดล STRONG ใช
พันธะสัญญาญา คือ สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิตพอเพียง ซึ่งไดมีการประกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริต โดยวิทยากร, ผูบริหาร, ผูเขารับการอบรมไดเขารวมกิจกรรมดังกลาว และกลาวคําประกาศโดยพรอม
เพรียงกัน 
 
4. วิทยากร/หัวขอการอบรมดังนี้ 
  4.1. วทิยากร โดยนายวุฒิพล  ดําจนัทร  รองอัยการจงัหวัดระนอง และนายธรรมรักษ  สอง
เจริญ  นิติกรชํานาญการ  สาํนักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจงัหวัดระนอง 
บรรยาย 2 ชั่วโมง 30 นาที ดังนี้ 
   4.1.1 การบรรยายหัวขอกฎหมายและระเบียบวนิัยตาง ๆ 

4.1.2 กรณีตัวอยางการกระทําผิดวินัย ในเรื่องการใชรถยนต, การกระทําผิดวินัยในการ 
เบิกเงินราชการ 
                              4.1.3 ทําแบบทดสอบความรู และเฉลยคําตอบ             
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  4.2 นายวัชพงศ ขวัญเพ็ชร ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ   สํานักงาน 
ป.ป.ช. ระนอง (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดระนอง) บรรยาย 3 
ชั่วโมง 30 นาที ดังนี้  
  4.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 

4.2.2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4.2.3 ยุทธศาสตรชาตฯิ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
4.2.4 หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
4.2.5 การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
4.2.6 แกทุจริตคิดฐาน 2 
4.2.7 การอบรมใหความรูภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต”  
 

 

5 . บทสรุป 
 จากการอบรมการใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบวินัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
บุคลากรโรงพยาบาลระนองที่เขารวมการอบรมและบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ไดรับ
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย, การปองกันผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียง และการปลูกฝง
คานิยม การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต ตอตานการทุจริตในหนวยงาน  โดยการอบรมฯ และทํากิจกรรมการ
ประกาศเจตนารมณรวมกัน เปาหมายทั้ง 120 คน เขาอบรม 115 คน และไมมีปญหาและอุปสรรคในการจัด
อบรมฯ ดังกลาว และกลุมงานกฎหมาย จะดําเนินการจัดอบรมในเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่องในปงบประมาณ 2565 
ตอไป 

 
 

********************************************************** 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการอบรมใหความรูในเร่ืองกฎหมายและระเบียบวินัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 วันที ่29 มีนาคม 2564 

ณ หองราชาวดี ชั้น 3 โรงแรมฮอริเทจ  แกรนด คอนเวนช่ัน จังหวัดระนอง 

เวลา 08.30 – 09.00  น. -  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 - 09.30  น. 
 
 

– พิธีเปดโครงการการอบรมใหความรูเร่ืองในเรื่องกฎหมายและระเบียบวินัย  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   โดย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
   กลาวรายงานโดย 
   นายจิระศักดิ์  บัวหลวง      นิติกรชํานาญการ           
   หัวหนากลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง     
 

- กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด  
  “จิตพอเพียงตานทุจริต”หรือสัญลักษณโมเดล STRONG ใชพันธะสัญญา    
   รวมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิตพอเพียง” 

 
 

เวลา 09.30 – 12.00 น.  
 
- บรรยายหัวขอ กฎหมายและระเบียบวินัย 

     โดยวิทยากร  1.นายวุฒพิล  ดําจันทร        รองอัยการจังหวัดระนอง  

                      2. นายธรรมรักษ  สองเจรญิ  นิติกรชํานาญการ 

                   สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย 
                   และการบังคับคดีจังหวัดระนอง 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.30 น. - บรรยายหัวขอ การปองกันผลประโยชนทับซอนและจิตพอเพียง 

  โดยวิทยากร  นายวัชพงศ ขวัญเพ็ชร  เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ                   

                   สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง  
       

หมายเหตุ  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

     1. ภาคเชา   อาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา 10.30 – 11.45 น. 

     2. ภาคบาย  อาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา 14.30 – 14.45 น. 
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ภาพกิจกรรมในการอบรมฯ และการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริตภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” 

******************** 
 1.ภาพการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต”
หรือสัญลักษณโมเดล STRONG ใชพันธะสัญญา รวมกัน คือ “สาธารณสุข ซ่ือสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิต
พอเพียง”และประกาศเปนองคกรคุณธรรม 
  

                         
 
2. กลาวรายงานและกลาวเปดการอบรมฯ 
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3. ภาพการอบรมกฎหมายและระเบียบวินัย (ภาคเชา) 
               

           
 

 
4. ภาพการอบรมผลประโยชนทับซอนและจติพอเพียง (ภาคบาย) 

 

          
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 5 เมษายน 2564 
หัวขอ: รายงานสรุปการอบรมการใหความรูเร่ืองกฎหมายและระเบียบวินัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
มาตรการเบิกคาตอบแทน 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันท่ี.......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรืองเดช มิสุด 

                  นิติกร 

    5              เมษายน                2564 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    5              เมษายน               2564 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวล ีเขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    5              เมายน               2564 
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คําอฺธิบายแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
หัวขอ คําอธิบาย 

หนวยงาน หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสขุเปน
ผูจัดทําและเผยแพรขอมูล 
 

วัน/เดือน/ป วันเดือนปท่ีขอนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

หัวขอ กําหนดหัวขอที่จะนําขึ้นเผยแพรโดยใหมีใจความสําคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดขอมูล เลือกใชคําอธิบาย/คําบรรยายท่ีมีความกระชับใชภาษา 
ที่เขาใจงายและสะกดคําใหถูกตองตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบขอมูลแตละชนิด 
 

Link ภายนอก ใหระบุ Link ท่ีอางอิงหรือนํามาใชในการเผยแพร 
 

หมายเหตุ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล (ผูรายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผูรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจาก
หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน 
 

ผูอนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน 
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผูทําการ Upload ขอมูลที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน 
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 


