
โครงการเสริมสรางและพฒันาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกนัมิใหกระทําผิด
วินัยหนวยงานฯ และการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการปรับฐานความคิด 
ทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมี 
ระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
เครื่องมอืตานทุจริต เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน 
การทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหดําเนินการประเมินคุณธรรมความ
โปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไวภายใตยุทธศาสตร 
ระยะ20ป (ดาน สาธารณสุข) ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมภิบาล แผนงานที่ 11 การพัฒนา
ระบบธรรมภิบาลและ องคกรคุณภาพและถูกกําหนดใหเปนเครื่องมือภายใตการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขป 2565 ตามพันธะสัญญาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนตัวชี้วัดรอยละของ
หนวยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (คาเปาหมายรอยละ 92) เพื่อเปนการ
สงเสริมความรูความ เขาใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน หนวยงาน อันเปนการแสดงเจตนารมณที่แนวแน เพื่อปองกันและลดโอกาสทุจริต
ประพฤติชอบในหนวยงาน ราชการและปญหาผลประโยชนทับซอนของผูปฏิบัติราชการอันจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองคกร ให สามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมี
สวนรวม สามารถใช ทรัพยากรอยางคุมคาและรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได และเปนที่ประจักษ
แกประชาชนและ ผูรับบริการ ใหมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการอยางธรรมภิบาลของหนวยงาน 
สะทอนภาพลักษณ ตามความเปนจริงและเกิดผลลัพธอันเปนท่ียอมรับ 

  โรงพยาบาลแวงนอย ไดเล็งเห็นความสําคัญและตระนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปญหา 
ผลประโยชนทับซอนและการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดโครงการ 
เสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยหนวยงานฯ 
และการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ 2565 

 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจและทัศนคติที่ถูกตองเก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชนทับซอนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม 

3. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีจิตในการตอตานการทจุริต คอรัปชั่น การรับสนิบนทุกรูปแบบ 
4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

    5. เพื่อใหบุคลากรในโรงพยาบาลแวงนอย ที่เขารับการอบรมในหลักสูตรนี้มีความรูความเขาใจและ 
ทัศนคติที่ถูกตองเก่ียวกับการคดิแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมความไมทนและ ความ
อายตอการทุจริต และการประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตาน ทุจริต 



3. กลุมเปาหมาย 
บุคลากรโรงพยาบาลแวงนอย   
 

4. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําแผนและเตรยีมการดําเนินการ โดยจัดทําโครงการเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. การอบรมใหความรูเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทํา
ผิดวินัยหนวยงานฯ 
 3. การอบรมใหความรู เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
กุมภาพันธ - มีนาคม 2565 
 

6. สถานที่ 
หองประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลแวงนอย 
 

7. ผูรับผิดชอบ 
กลุมงานบรหิารทั่วไป โรงพยาบาลแวงนอย 
 

8. ผลคาดวาที่จะไดรับ 
1. บุคลากรทุกระดับไดรับความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ

ผลประโยชนทับซอนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
2. บุคลากรทุกระดับมีความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน

ตนกับผลประโยชนสวนรวม 
3. บุคลากรทุกระดับมีจิตในการตอตานการทุจริต คอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ 
4. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึก ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. บุคลากรเกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักความโปรงใสมาก ยิ่งข้ึน 

และสามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใหบริการประชาชนได อยาง
เต็มสตปิญญาและความสามารถ 

 
9. การประเมิน 

1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มีตอการจัดโครงการในภาพรวม (เปาหมาย 80%) 
2. รอยละของผูเขารวมโครงการมีทัศนคติและคานิยมที่ดี ไมยอมรับการทุจริต (เปาหมาย 70 %) 

 

 



10. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ
 

11. ผูเขียนโครงการ 
 

12. ผูเสนอโครงการ 
 

13. ผูอนุมัติโครงการ 
 

นายแพทยชาํนาญการ รักษาการในตําแหนง

ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

(นางสาวสุดารัตน ชูศักดิ)์ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

 

(นางภัทราภรณ  นพแกว) 
นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ 

 

 
 

(นายปณณวชิญ  มธีรรม) 
นายแพทยชาํนาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการอบรม 

เร่ือง โครงการเสริมสรางและพฒันาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทํา
ผิดวินัยหนวยงานฯ และการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2565 
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 เวลา 08.00 น ถึง 16.00 น. 

ณ หองประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแวงนอย 
************************************** 

เวลา 08.00 -09.30 น.   ลงทะเบียน 
เวลา 09.30-10.00  น.   พิธีเปดการอบรมโดย นายปณณวิชญ  มีธรรม                     
                                                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
เวลา 10.00-10.30  น.   พิธีประกาศเจตนาสุจรติ โรงพยาบาลแวงนอย  

ประจําปงบประมาณ 2565 
“โรงพยาบาลแวงนอย รวมตานดานการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ 2565” 

เวลา 10.30-12.00  น.   การบรรยายในหัวขอ เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาทางดาน  
                                                จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 
       -    การเสริมสรางและการพัฒนาทางดานจริยธรรม และการรักษา 
     วินัยและการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 
     -    การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริตภายใต 
     แนวคดิ “จิตพอเพียงตานการทุจริต” 
พักรับประทานอาหาร 

เวลา 13.00 – 15.00 น.  การบรรยายในหัวขอ เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาทางดาน  
                                                จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 

- กฎหมายที่เก่ียวของกับการขัดกันฯ 
- ความหมายรูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวม 
- สาเหตุของการทุจริต 
- หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการระหวางผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่รัฐ 

- แนวทางการแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน   
- กรณีตัวอยาง เรื่องใกลตัวท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

เวลา 15.00-16.00 น.   ซักถาม/อภิปราย 
     ปดอบรม 
 


