
 

 

 
 
 
 

รายงานผลการฝกอบรม 

โครงการอบรมใหความรู “จิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG 
โรงพยาบาลวังโปง” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

 
 วันท่ี ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                              ผูจัดทํารายงาน 
นางสุภาวดี ตั้งเมอืงทอง 



บทสรุป 
 

  โครงการอบรมใหความรู “จิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG โรงพยาบาลวังโปง” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมท่ี ๑ : โครงการอบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education) แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสแบบบูรณาการ  กิจกรรมพัฒนาความรูใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สอดคลองกับนโยบาย/แผนแมบท. ระยะ ๕  ป นโยบายรัฐบาล. ขอ ๑๐ การสงเสริมบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตรชาติ ฯ ระยะท่ี 
๓ ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมไมทนตอการทุจริต แผนแมบท ฯ ระยะ ๕ ป  ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางท่ี ๑ 
สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูในหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา (Anti – Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต และเพ่ือให
ผูเขารับการอบรม สามารถนําองคความรูเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมไป
ประยุกตใช ในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดให กับบุคลากรท้ังในและนอกหนวยงานได  
กลุมเปาหมายไดแก บุคลากรในหนวยงานทุกระดับ จํานวน  ๗๐ คน ในวันท่ี ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ โดยบูรณา
การงบประมาณรวมกับโครงการอบรมใหความรูการปองกันผลประโยชนทับซอน  และโครงการอบรมการ
เสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและรักษาวินัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หองประชุม
สุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง หนวยงานท่ีรับผิดชอบประกอบดวย กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง   

  สรุปผลการประเมินโครงการโครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน “จิตพอเพียงตาน
ทุจริต : STRONG โรงพยาบาลวังโปง” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บุคลากรท่ีผานการอบรมฯ สามารถ
ทําหนาท่ีสงตอความคิดและความรูในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) กระทรวง
สาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง 
                                                                                                     ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงาน 
๑.ความเปนมาและความสําคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักการเก่ียวกับหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) มีวัตถุประสงคในการปลูกฝงและสรางวัฒนธรรมตอตานการ
ทุจริตใหสามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตนสิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม ยึดถือประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน มีจิตพอเพียงตานทุจริต. ละอายและเกรงกลัวท่ีจะไมทุจริตและไมทนตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ  ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไดสงผานความรูใหกับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา (Anti – Corruption) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต โดยตระหนักถึง
ความสําคัญของการปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม ทัศนคติ วิธีคิด ใหบุคลากรทุกคนเกิดการรับรูถึงเปาหมาย 
โดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนของตนเองหรือพวกพอง ผานกระบวนการเรียนรูท่ี
เปนระบบ นําไปใชเปนแนวทางในการฝกอบรมใหกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความไมทนและความอายตอการ
ทุจริต และการประยุกตหลักความพอเพียงดวยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต อันประกอบดวย  
ความพอเพียง (sufficient : S) ความโปรงใส (transparent : T)  ความตื่นรู  (realise : R)  มุงไปขางหนา 
(onward : O)  ความรู (knowledge : N) ความเอ้ืออาทร (generosity : G) ท่ีสอดคลองกับหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงเปนหนึ่งใน ๔ คุณธรรมสําคัญตามแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กลุมงานบริหารท่ัวไป  
โรงพยาบาลวังโปง จึงจัดทําโครงการอบรม จิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG  โรงพยาบาลวังโปง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมท่ี ๑ : โครงการอบรมหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education) แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสแบบบูรณาการ  กิจกรรมพัฒนาความรูใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต สอดคลองกับนโยบาย/แผนแมบท. ระยะ ๕  ป นโยบายรัฐบาล. ขอ ๑๐ การสงเสริมบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตรชาติ ฯ       
ระยะท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมไมทนตอการทุจริต แผนแมบท ฯ ระยะ ๕ ป  ยุทธศาสตรท่ี ๑       
สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  
แนวทางท่ี ๑ สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูใน
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง      
เกิดคานิยมท่ีไมยอมรับการทุจริต เพ่ือใหทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการสรางสังคมท่ีไมทนตอการ
ทุจริตตอไป รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม รอยละ ๑๐๐ 
๒. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือประเมินวาบุคลากรมีความรูในหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต 
  ๒.๒ เพ่ือประเมินวาบุคลากรมีความรู ความเขาใจ การวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน
เก่ียวกับการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
   

 



๒.๓ เพ่ือประเมินวาบุคลากร สามารถนําองคความรูเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใหกับบุคลากรท้ังในและ
นอกหนวยงานได 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  สถานท่ี  และกลุมเปาหมาย 
  ระยะเวลาดําเนินการ. วันท่ี   ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  สถานท่ี   หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง 
  กลุมเปาหมาย  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จํานวนท้ังสิ้น        88  คน 
๔. ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ   
  ๔.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาขอมูล วางรูปแบบการดําเนินการ 
  ๔.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานดําเนินงาน 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานท่ี กําหนดวันเวลาในการดําเนินงาน และกิจกรรมหนวยงาน
กลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ 

๔.๕ ประชุมชี้แจงการดําเนินงานแกคณะทํางาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๖ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 
  ๔.๘ ดําเนินการจัดกิจกรรม 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๗๐ คน เปนรอยละ 79.55  

๕.๒ บุคลากร มีความรู ความเขาใจ การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินเก่ียวกับการคิด
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมสามารถนําองคความรูเรื่องการคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตน และนําไปถายทอดใหกับ
บุคลากรท้ังในและนอกหนวยงานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป....๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.................  

หัวขอ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการโครงการจิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG โรงพยาบาลวังโปง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการโครงการจิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG โรงพยาบาลวังโปง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
หมายเหตุ 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4  
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