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  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


