
 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/1897 วันท่ี       3  มีนาคม  2565   

เรื่อง  ขออนุมัติดำเนินการโครงการฝกอบรมใหความรู การปองกันผลประโยชนทับซอน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ดวยโรงพยาบาลวังโปง  โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป จะจัดโครงการอบรมใหความรูภายใน
หนวยงาน เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.    ๒๕๖5 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และปลูกฝงและปรับฐานความคิด
บุคลากรใหมีความตระหนัก และสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวมได 
กลุมเปาหมายไดแก บุคลากรในหนวยงานทุกระดับ จำนวน  ๕๐ คน ในวันท่ี 9  มีนาคม  ๒๕๖๕ ณ หอง
ประชุมเคียงสัตตบรรณ โรงพยาบาลวังโปง โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมสงเสริม และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภายใตแนวคิด จิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หลักสตูรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 

         
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/1898 วันท่ี       3  มีนาคม  2565   

เรื่อง  เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ดวยโรงพยาบาลวังโปง  โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทำโครงการอบรมใหความรูภายใน
หนวยงาน เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และปลูกฝงและปรับฐานความคิด  
บุคุลากรใหมีความตระหนัก และสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวมได  
ระยะเวลาดำเนินการในวันท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน ณ หองประชุมเคียงสัตบรรณ โรงพยาบาล 
วังโปง โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมสงเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภายใตแนวคิด 
จิตพอเพียงตานทุจริต : (STRONG ) โรงพยาบาลวังโปง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา (Anti – Corruption Education) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติโครงการท่ีแนบเรียนมาพรอมนี้ 

 

 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
         
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 

(๑)  โครงการ   :   โครงการอบรมใหความรู “การปองกันผลประโยชนทับซอน 

                        ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
      กิจกรรมท่ี ๑ : โครงการอบรมใหความรูเจาหนาท่ีในหนวยงาน เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน                          
                        (Conflict of Interest : COI) 
(๒)  แผนงาน        บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓)  โครงการ      ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ 

(๔)  กิจกรรม      พัฒนาความรูใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       
(๕)  สอดคลองกับนโยบาย/แผนแมบท. ระยะ ๕  ป 
      นโยบายรัฐบาล. ขอ ๑๐      การสงเสริมบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน  
                                          ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

      ยุทธศาสตรชาติ ฯ ระยะท่ี ๓ ยทุธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมไมทนตอการทุจริต 

                                          ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันทุจริตเชิงนโยบาย 

                                ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันทุจริตเชิงรุก                                 
      แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางท่ี ๑ สรางจิตสำนึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต 

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

(๖) หลักการและเหตุผล 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ท่ีกำหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance  and Clean Thailand) กำหนด
พันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 
๖ ดาน  ไดแก  สรางสังคมไมทนตอการทุจริต  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี ๓  คือ  
ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ 

  ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest : COI)  หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม  เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ  ในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาประเทศ สำนักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของผลประโยชนทับซอนไววา “เปนสถานการณหรือการ
กระทำของบุคคล มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตำแหนงนั้น การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการ
ปฏิบัติสืบตอกันมา  จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรม
ของเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะแตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของ
ตนเองหรือพวกพอง 

   

 

 

 



          ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง จึงจัดทำโครงการอบรม
ใหความรู เจาหนาท่ี ในหนวยงาน เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest : COI) 
โรงพยาบาลวังโปง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง  มีความรูความ
เขาใจถึงความหมาย “ผลประโยชนทับซอน” ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร แนวทางในการสราง
มาตรการปองกันหรือการจัดการผลประโยชนทับซอน การจัดใหมีแนวทางการบริหารเพ่ือปองกันเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนรวมถึงกลยุทธการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพก็มีสวนสำคัญอยางมากในการชวยใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนบอยตอไป 

(๗)  วัตถุประสงค 
  ๗.๑ เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : 
COI)   
  ๗.๒ เพ่ือปลูกฝงและปรับฐานความคิดบุคลากรในหนวยงานใหมีความตระหนักและสามารถ
แยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวมได และปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
โปรงใส ยึดหลักคุณธรรม 

 (๘)  ระยะเวลาดำเนินการ  สถานท่ี  และกลุมเปาหมาย 
  ระยะเวลาดำเนินการ. วันท่ี   9  มีนาคม  ๒๕๖5 
  สถานท่ี   หองประชุมคียงสัตตบรรณ โรงพยาบาลวังโปงจังหวัดเพชรบูรณ 
  กลุมเปาหมาย  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จำนวนท้ังสิ้น    50   คน 

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

(๑๐) งบประมาณ 
  - บูรณาการรวมกันกับโครงการอบรมใหความรูบุคลการในหนวยงาน จิตพอเพียงตานทุจริต : 
STRONG   โรงพยาบาลวังโปงจังหวัดเพชรบูรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
(Anti – Corruption Education) 

 (๑๑)  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(๑๒)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๑๒.๑  บุคลากรท่ีผานการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน(Conflict of 
Interest : COI)   
  ๑๒.๒  บุคลากรท่ีผานการอบรมทราบถึงการปฏิบัติตัวในการทำงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอนและมีความตระหนักตอความรับผิดชอบในหนาท่ีราชการ ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
 

(๑๓)  การอนุมัติโครงการ 

 

      

                                                  ลงชื่อ     ผูเขียน/ผูเสนอโครงการ 

                                                                  ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
                                                                 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
                                                    ลงชื่อ     ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                  ( นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ ) 
                                                        นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
                                                                 ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 
  

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมใหความรู “การปองกันผลประโยชนทับซอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  กิจกรรมท่ี ๑ : 

โครงการอบรมใหความรูเจาหนาท่ีในหนวยงาน เรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest : 
COI) แผนงาน บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ไมใชงบประมาณในการจัดอบรม” เนื่องจาก
บูรณาการรวมกับโครงการอบรมใหความรูบุคลการในหนวยงาน จิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG   โรงพยาบาล
วังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education) 

  
       







 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/2683 วันท่ี       18  มีนาคม  2565   

เรื่อง  รายงานผลการอบรมโครงการใหความรู การปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานและขออนุญาต 

          นำเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน  

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ตามกรอบการประเมินคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดท่ี  การ
ปองกันผลประโยชนทับซอน MOIT21 กำหนดใหหนวยงานจัดใหมีการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือสงเสริมให
บุคลากรในหนวยงานมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และปลูกฝงและปรับฐานความคิดบุคลากรใหมี
ความตระหนัก และสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวมได และเสนอขออนุญาต
นำเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และแสดง Link ชองทางท่ีเผยแพรจากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปน
หลักฐาน  นั้น 

  ในการนี้  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง  ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
รายงานผลการอบรมโครงการใหความรูการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และขออนุญาตนำ
เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานตอไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
         
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 
 

บทสรุป 
 
 

  โครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และ
ปลูกฝงและปรับฐานความคิดบุคลากรใหมีความตระหนัก และสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจาก
ประโยชนสวนรวมได กลุมเปาหมายไดแก บุคลากรในหนวยงาน จำนวน  ๕๐ คน ในวันท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมสงเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภายใตแนวคิด จิต
พอเพียงตานทุจริต : STRONG   โรงพยาบาลวังโปง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  หลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา (Anti – Corruption Education)  ณ หองประชุมเคียงสัตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง หนวยงานท่ี
รับผิดชอบประกอบดวย กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง 

  โครงการอบรมใหความรู “การปองกันผลประโยชนทับซอน” ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕  ไดกำหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕  โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมสงเสริม 
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภายใตแนวคิด จิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG   โรงพยาบาลวังโปง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)  ณ หองประชุมเคียง
สัตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง  โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 30.12 

  สรุปผลการประเมินโครงการโครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื ่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย บุคลากรภายใน
หนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง จำนวน 5๐ คน สรางการรับรู และตระหนักในผลเสียหายรายแรงที่เกิดขึ้นจาก
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตัว และประโยชนสวนรวมหรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทำที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง 
                                                                                                     ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 
๑.ความเปนมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากปญหาการทุจริตคอรรับชันที ่รุนแรงมากขึ ้นในประเทศไทย โดยการเปดเผยผลการ
จัดลำดับดัชนีวัตภาพลักษณคอรรับชันเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย ( Transparency  International ) 
ประจำปพ.ศ.๒๕๖๔ พบวาประเทศไทยไดคะแนน ๓๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูลำดับท่ี 
๑๑๐ จากการจัดอันดับทั้งหมด  ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก  จากผลดัชนีวัดภาพลักษณปญหาคอรรับชันของ
ประเทศตางๆแสดงใหเห็นวาปญหาการทุจริตคอรรับชันยังคงเปนปญหาสำคัญที่ทุกประเทศตองเรงแกไข มิ
เชนนั้นจะทำใหเกิดปญหาอื่นตามมาไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่สำคัญมีความจำเปน
อยางยิ่งที่ทุกภาคสงตองรวมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและ
เจตนารมณใหประชาชนไดเห็นโดยการรวมกันจัดงานวันตอตานคอรรับชันสากล 

 โรงพยาบาลวังโปง จ ัดโครงการอบรมใหความรู ภายในหนวยงาน เร ื ่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใตแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรชาติ ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
ย ุทธศาสตร ท ี ่  ๑ สร างส ังคมที ่ ไม ทนต อการท ุจร ิต ย ุทธศาสตร ท ี ่  ๓ สก ัดก ั ้นท ุจร ิตเช ิงนโยบาย                                
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันทุจริตเชิงรุก แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางที่ ๑ สราง
จิตสำนึก และปลูกฝงความซื ่อสัตยสุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรู เกี ่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน และปลูกฝงและปรับฐานความคิดบุคลากรใหมีความตะหนัก และสามารถแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวมได สรางจิตสำนึกและปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม รอยละ 30.12 

๒. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 
  ๒.๑ เพื่อประเมินวาบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : 
COI)   
  ๒.๒ เพื่อประเมินวาบุคลากร มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัว
ออกจากประโยชนสวนรวมได และปฏิบัติหนาที ่ดวยความซื ่อสัตยสุจริต โปรงใส ยึดหลักคุณธรรม และ 
ตระหนัก ในผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่น 
  ๒.๓ เสริมสรางภาพลักษณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 
๓. ระยะเวลาดำเนินการ  สถานท่ี  และกลุมเปาหมาย 
  ระยะเวลาดำเนินการ. วันท่ี   ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
  สถานท่ี   หองประชุมเคียงสัตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง 
  กลุมเปาหมาย  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จำนวนท้ังสิ้น   5๐  คน 
๔. ข้ันตอนการดำเนินงานท่ีสำคัญ   
  ๔.๑ จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาขอมูล วางรูปแบบการดำเนินการ 
  ๔.๓ จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงาน 
 
 
 



   
๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ กำหนดวันเวลาในการดำเนินงาน และกิจกรรมหนวยงาน

กลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ 
๔.๕ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแกคณะทำงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ๔.๖ ดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 
  ๔.๘ ดำเนินการจัดกิจกรรม 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 5๐ คน เปนรอยละ 30.12 มีความรูเกี ่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : COI)   
  ๕.๒ บุคลากร มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื ่องผลประโยชนสวนตัวออกจาก
ประโยชนสวนรวมได และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ยึดหลักคุณธรรม และ ตระหนัก ใน
ผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน 

โดยใชหลักสูตรดานทุจริตศึกษาใหแกบุคลากรโรงพยาบาลวังโปง 

ในวันท่ี 9 มีนาคม  2565  ณ หองประชุมเคียงสัตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง 
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