
สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการเสริมสรางและพฒันาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกนัมิใหกระทําผิด
วินัยหนวยงานฯ และการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2565 

  โรงพยาบาลแวงนอย ไดดําเนนิโครงการโครงการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม
และการรกัษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัยหนวยงานฯ และการปองกันผลประโยชนทบัซอน 
โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2565 

หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการปรับฐาน
ความคิด ทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
สงเสริมใหมี ระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปน เครื่องมือตานทุจริต เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตาน การทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหดําเนินการประเมิน
คุณธรรมความโปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไวภายใต
ยุทธศาสตร ระยะ20ป (ดาน สาธารณสุข) ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมภิบาล แผนงานที่ 11 
การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและ องคกรคุณภาพและถูกกําหนดใหเปนเครื่องมือภายใตการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขป 2565 ตามพันธะสัญญาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนตัวชี้วัด
รอยละของหนวยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (คาเปาหมายรอยละ 92) เพื่อ
เปนการสงเสริมความรูความ เขาใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและทราบแนวทางในการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน หนวยงาน อันเปนการแสดงเจตนารมณท่ีแนวแน เพื่อปองกันและลดโอกาส
ทุจริตประพฤติชอบในหนวยงาน ราชการและปญหาผลประโยชนทับซอนของผูปฏิบัติราชการอันจะเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ให สามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีสวนรวม สามารถใช ทรัพยากรอยางคุมคาและรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได และเปน
ที่ประจักษแกประชาชนและ ผูรับบริการ ใหมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการอยางธรรมภิบาลของ
หนวยงาน สะทอนภาพลักษณ ตามความเปนจริงและเกิดผลลัพธอันเปนที่ยอมรับ 

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

โดยมีวัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชนทับซอนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม 



3. เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีจิตในการตอตานการทุจริต คอรัปชั่น การรบัสินบนทุกรูปแบบ 
4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

    5. เพื่อใหบุคลากรในโรงพยาบาลแวงนอย ที่เขารับการอบรมในหลักสูตรน้ีมีความรูความเขาใจและ 
ทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมความไมทนและ ความ
อายตอการทุจริต และการประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตาน ทุจริต 

ผลคาดวาที่จะไดรับ 
1. บุคลากรทุกระดับไดรับความรูความเขาใจและทัศนคติ ท่ีถูกตองเก่ียวกับการคิดแยกแยะ

ผลประโยชนทับซอนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
2. บุคลากรทุกระดับมีความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน

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

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. บุคลากรเกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักความโปรงใสมาก 

ยิ่งข้ึน และสามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใหบริการประชาชนได 
อยางเตม็สติปญญาและความสามารถ 

จํานวนผูเขารวมอบรม 
 เจาหนาท่ีโรงพยาบาลแวงนอย จํานวน  80 คน คิดเปนรอยละ 50% ของเจาหนาท่ีทั้งหมด 

กิจกรรมประกอบดวย 

 1. พิธีประกาศเจตนาสุจรติ โรงพยาบาลแวงนอย ประจําปงบประมาณ 2565 
“โรงพยาบาลแวงนอย รวมตานดานการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2565” 
 2. การเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมการรกัษาวนิัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย 
 3. การบรรยายในหัวขอ เรื่อง “การปองกันผลประโยชนทับซอน ที่ซอนอยูใกลตัว ประจําป
งบประมาณ 2565” 
  - กฎหมายที่เก่ียวของกับการขัดกันฯ 
  - ความหมายรูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  - สาเหตุของการทุจริต 
  - หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการระหวางผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชนสวน
รวม ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีรัฐ 
  - แนวทางการแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 
  - กรณีตัวอยาง เรื่องใกลตัวที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

ทั้งนี้เจาหนาที่โรงพยาบาลแวงนอย ไดใหความสนใจตั้งใจรับฟงความรูและใหความรวมมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนอยางดี และในการอบรมในครั้งน้ีไดสรุปปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน เชน 
การรับเงินบรจิาค/เงินสนับสนุน การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว ใชเวลาราชการในเรื่องสวนตัว ทํา
ใหเกิดกลไกลการปองกันการทุจริตในหนวยงาน โดยการติดตามประเมินการดําเนินงานงานตอเนื่อง  โดยท้ังนี้



ไดรับมอบหมายใหเจาหนาที่รวมกันต้ังกลุมชมรม เพื่อลดสอดสองดูแลการปฏิบัติงานผูปฏิบัติหนาที่เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่โดยใชชื่อชมรมวา ชมรม

ปญหาและอุปสรรคในการอบรมและแนวทางแกไขปรั
1. ระยะเวลาในการอบรมเปนระยะส้ัน ในสวนของเนื้อหามีมากและในเนื้อหามีรายละเอียดและ

ความสําคัญตอการนําไปปฏิบัติไดจริง เจาหนาที่ใหความสนใจในเนื้อหาและความรูมาก แตเนื่องดวยภาระงาน
ของเจาหนาที่ซ่ึงตองข้ึนปฏิบัติเวรเชา บาย ดกึ ทําใหไมเกิดความตอเ

2. การจัดอบรม ในชวงวันและเวลาราชการทําใหเจาหนาที่ไมสามารถเขารวมไดครบ 
เนื่องจากติดดวยภาระงานที่มีมาก จึงไดรับมออบหมายใหหัวหนากลุมงาน หัวหนางาน สื่อสาร
ความรูและแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ในหนว
 

-   

      

                                                          
                                                     

                                                        

 

 

ไดรับมอบหมายใหเจาหนาที่รวมกันตั้งกลุมชมรม เพ่ือลดสอดสองดูแลการปฏิบัติงานผูปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่โดยใชชื่อชมรมวา ชมรม STRONG โรงพยาบาลแวงนอย

ปญหาและอุปสรรคในการอบรมและแนวทางแกไขปรับปรุง 
ระยะเวลาในการอบรมเปนระยะสั้น ในสวนของเนื้อหามีมากและในเนื้อหามีรายละเอียดและ

ความสําคัญตอการนาํไปปฏิบัติไดจริง เจาหนาที่ใหความสนใจในเนื้อหาและความรูมาก แตเนื่องดวยภาระงาน
ของเจาหนาที่ซึ่งตองข้ึนปฏิบัติเวรเชา บาย ดึก ทาํใหไมเกดิความตอเนื่อง ซึ่งตองดําเนินการเปนชวง ๆ ไป

การจัดอบรม ในชวงวันและเวลาราชการทําใหเจาหนาที่ไมสามารถเขารวมไดครบ 
เนื่องจากติดดวยภาระงานที่มีมาก จึงไดรับมออบหมายใหหัวหนากลุมงาน หัวหนางาน ส่ือสาร
ความรูและแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ในหนวยงานทราบตอไป 

 
 

(นางวราภรณ  แสนปญญา
นักวิชาการการพสัดุ 

          

 (นางภัทราภรณ  นพแกว)
           นกัจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ

 
 

 
                                                          (นายปณณวิชญ  มีธรรม) 

                                                     นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
                                                        ผูอาํนวยการโรงพยาบาลแวงนอย

 
 

 
 

ไดรับมอบหมายใหเจาหนาท่ีรวมกันต้ังกลุมชมรม เพ่ือลดสอดสองดูแลการปฏิบัตงิานผูปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกัน
โรงพยาบาลแวงนอย 

ระยะเวลาในการอบรมเปนระยะสั้น ในสวนของเนื้อหามีมากและในเนื้อหามีรายละเอียดและ
ความสําคญัตอการนําไปปฏิบตัิไดจริง เจาหนาที่ใหความสนใจในเนื้อหาและความรูมาก แตเนื่องดวยภาระงาน

นื่อง ซึ่งตองดําเนนิการเปนชวง ๆ ไป 
การจัดอบรม ในชวงวันและเวลาราชการทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถเขารวมไดครบ ๑00% 

เนื่องจากติดดวยภาระงานที่มีมาก จึงไดรับมออบหมายใหหัวหนากลุมงาน หัวหนางาน สื่อสารและสงตอ

นางวราภรณ  แสนปญญา) 

) 
นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 

นายแพทยชํานาญการ รกัษาการในตาํแหนง 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลแวงนอย 


