
 
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) 
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