
 
 

(๑)  โครงการ   :   โครงการจิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG โรงพยาบาลวังโปง 

                        ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
      กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
(๒)  แผนงาน        บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓)  โครงการ      ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ 

(๔)  กิจกรรม      พัฒนาความรูใหบุคลากรสาธารณสุขทกุระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       
(๕)  สอดคลองกบันโยบาย/แผนแมบท. ระยะ ๕  ป 
      นโยบายรัฐบาล. ขอ ๑๐      การสงเสริมบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน  
                                          ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

      ยุทธศาสตรชาติ ฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมไมทนตอการทุจริต 

      แผนแมบท ฯ ระยะ ๕ ป      ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัญชาของ  
                                          เศรษฐกจิพอเพียง 

      แนวทางตามงบประมาณบรูณาการ  แนวทางที่ ๑ สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจรติ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

(๖) หลกัการและเหตผุล 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักการเก่ียวกับหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) มีวัตถุประสงคในการปลูกฝงและสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต
ใหสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตนสิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม ยึดถือประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน มีจิตพอเพียงตานทุจริต. ละอายและเกรงกลัวที่จะไมทุจริตและไมทนตอการทุจริตทุก
รูปแบบ  ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ไดสงผานความรูใหกับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – 
Corruption) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต โดยตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม ทัศนคติ วิธีคิด ใหบุคลากรทุกคนเกิดการรับรูถึงเปาหมาย โดยคํานึงถึงประโยชน
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนของตนเองหรือพวกพอง ผานกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ นําไปใชเปน
แนวทางในการฝกอบรมใหกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความไมทนและความอายตอการทุจริต และการประยุกต
หลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต อันประกอบดวย  ความพอเพียง (sufficient : 
S) ความโปรงใส (transparent : T)  ความต่ืนรู  (realise : R)  มุงไปขางหนา (onward : O)  ความรู 
(knowledge : N) ความเอ้ืออาทร (generosity : G) ที่สอดคลองกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปนหน่ึงใน ๔ คุณธรรมสําคัญตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กลุมงานบริหารทั่วไป  
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ จึงจัดทําโครงการอบรม จิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG  โรงพยาบาลวัง
โปง จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จังหวัด
เพชรบูรณ  เกิดคานิยมที่ไมยอมรับการทุจริต เพ่ือใหทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการสรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริตตอไป 

 

 

 

 



 

 

 

(๗)  วัตถุประสงค 
  ๗.๑ เพ่ือเสริมสรางความรูในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
  ๗.๒ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินเก่ียวกับการคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ๗.๓ เพ่ือใหผูเขารับการอบรม สามารถนําองคความรูเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใหกับบุคลากรทั้งในและนอก
หนวยงานได 

(๘)  ระยะเวลาดําเนินการ  สถานที่  และกลุมเปาหมาย 
  ระยะเวลาดําเนินการ. วันที่   12 มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  สถานที่   หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปงจังหวัดเพชรบูรณ 
  กลุมเปาหมาย  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จํานวนทั้งสิ้น    88   คน 

(๙) แผนการดําเนินงาน/วิธีจัดการอบรม 
  ๙.๑ จัดทําโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
  ๙.๒ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ 
  ๙.๓ ดําเนินการจัดการอบรม 
  ๙.๔ สรุปผลการจัดอบรมฯ 
  วิธีการจัดอบรม 
  - การบรรยาย/กิจกรรมกลุม/การนําเสนอผลงาน 

(๑๐) งบประมาณ 
  - ประมาณการคาใชจายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  7,000       บาท มีรายละเอียดดังน้ี 
   - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 70 คน ๆ 25 บาทจํานวน 2 มื้อ  3,500 บาท 
   - คาอาหารกลางวัน 70 คน ๆ 50 บาท เปนเงิน                   3,500 บาท 

(๑๑)  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

(๑๒)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ๑๒.๑  บุคลากรที่ผานการอบรมฯ สามารถทําหนาที่สงตอความคิดและความรูในหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
  ๑๒.๒  บุคลากรที่ผานการอบรมฯ มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะห สังเคราะห และ
ประเมินเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

  ๑๒.๓  บุคลากรที่ผานการอบรมฯ มีพันธะสัญญารวมกันในการสงตอความคิดและความรูใน
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตาน
ทุจริต 

 

 

 



 

 

 

(๑๓)  การอนุมัติโครงการ 

 

 

     ลงช่ือ     ผูเขียน/ผูเสนอโครงการ 

                                                                  ( นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง ) 
                                                                 หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
                                                    ลงช่ือ     ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                  ( นายสุรศักด์ิ  จนัทรเกตุ ) 
                                                        นายแพทยชํานาญการ  รกัษาการในตําแหนง 
                                                                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการจิตพอเพียงตานทุจริต   :   STRONG    โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ    ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔  กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)  
แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ 
โดยการพัฒนาความรูใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
จํานวนเงินทั้งสิ้น    5,000  บาท ( หาพันบาทถวน) 
       


