
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรม Together Against Corruption  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่ายการบริหารงานที่โปร่งใส) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
เครื่องมือการประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูลและประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานในภาพรวม สำหรับตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ฯ ต้องแสดงการดำเนินงาน 
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำโครงการอบรม Together Against 
Corruption ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -14.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อมุ่งการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และสร้างวัฒนธรรมสุจริตและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ให้เกิดความยั่งยืน เป็นไปตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
จัดการอบรม Together Against Corruption ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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กิจกรรม 
 1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรม Together Against 
Corruption ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปรับฐานความคิดของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ในเรื่องความดี คนดี เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเกี่ยวกับการโกง ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มุ่งหวังการสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดแก่บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง โดยสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองที่ดีในการ 
รักษาประโยชน์สาธารณะ ดำเนินชีวิตด้วยจิตพอเพียง ตลอดจนการกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต  
มีผู้เข้าร่วมการอบรม ฯ จำนวน 80 คน  
 2. เนื้อหาการอบรม Together Against Corruption ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี ้
  2.1 บรรยายคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี  พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ระดับโลก 
และประเทศไทย 
  2.2 บรรยายมาตรวัดคอร์รัปชัน ปี พ.ศ. 2560 และมาตรวัดคอร์รัปชัน ปี พ.ศ. 2563 
  2.3 บรรยายผลการสำรวจโครงการวิจัย “ข้าราชการไทยไร้คอร์รัปชัน : การสำรวจความคิดเห็น 
ของเจ้าหน้าที่ต่อการแจ้งเบาะแสการทุจริต” 
  2.4 บรรยายเรื่องความดี คนดี เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเกี่ยวกับการโกง 
  2.5 บรรยายผลประโยชน์ทับซ้อน  
  2.6 บรรยายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 มาตรา 128 
  2.7 บรรยายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  
  2.8 บรรยายความแตกต่างระหว่างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับการรับสินบน 
  2.9 บรรยายวัฒนธรรมสุจริต จิตพอเพียง ด้วย STRONG Model 
 3. กิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
 4. กิจกรรมเกมการเรียนรู้ของคาฮูท (Kahoot game) เรื่อง Conflict of Interest ซึ่ง Kahoot 
game เป็นเทคโนโลยีการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ 
 5. กิจกรรมการมอบรางวัล 
  5.1 กิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
  5.2 กิจกรรมเกมการเรียนรู้ของคาฮูท (Kahoot game) 

ผลการดำเนินงาน 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรม Together Against 
Corruption ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 90 คน มีเข้าร่วมการอบรม ฯ จำนวน
ทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 งบประมาณในกิจกรรมนี้ จำนวน 16,650 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 12,430 คิดเป็นร้อยละ 74.65  
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งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้ไป 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย (คน) กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

(คน) 
16,650 12,430 

(ร้อยละ 74.65) 
90 80 

(ร้อยละ 88.88) 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  ไม่ม ี

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
 1. พัฒนากิจกรรมเกมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของคาฮูท (Kahoot game)  
เรื่อง Conflict of Interest เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี 
 2. พัฒนากิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 6 เมษายน 2564 
หัวข้อ: สรุปผลโครงการอบรม Together Against Corruption ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุน
 บริการสุขภาพ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 สรุปผลโครงการอบรม Together Against Corruption ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุน
 บริการสุขภาพ 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  6  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
  

 


