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  โครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรให้มีความตะหนัก และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมได้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ จ านวน  ๖๖ คน ในวันที่ ๑๒  
มีนาคม  ๒๕๖๔ โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการอบรมจิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมเพชรคี
รินทร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลน  าหนาว 

  โครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  ได้ก าหนดจัดขึ นในวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการอบรมจิต
พอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมเพชรคีรินทร์ โรงพยาบาลน  าหนาว  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ 

  สรุปผลการประเมินโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรภายใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน ๖๖ คน สร้างการรับรู้ และตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่
เกิดขึ นจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวมหรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถือ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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รายงานผลการด าเนนิงาน 
 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงมากขึ นในประเทศไทย โดยการเปิดเผยผลการ
จัดล าดับดัชนีวัตภาพลักษณ์คอร์รัปชันเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย ( Transparency  International ) 
ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๓ พบว่าประเทศไทยได้คะแนน ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ล าดับที่ 
๑๐๑ จากการจัดอันดับทั งหมด ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก  จากผลดัชนีวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ
ต่างๆแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั นจะ
ท าให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส าคัญมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ทุกภาคส่งต้องร่วมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์
ให้ประชาชนได้เห็นโดยการร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 

โรงพยาบาลน  าหนาว จัดโครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้ างสั งคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้ นทุจริ ต เชิ งนโยบาย                                
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางที่ ๑ สร้าง
จิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรให้มีความตะหนัก และสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๗๘.๕๗ 
๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือประเมินว่าบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest : 
COI)   
  ๒.๒ เพ่ือประเมินว่าบุคลากร มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม  และ 
ตระหนัก ในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ๒.๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลน  าหนาว 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ  สถานที่  และกลุ่มเป้าหมาย 
  ระยะเวลาด าเนินการ. วันที่   ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  สถานที่   ห้องประชุมเพชรคีรินทร์ โรงพยาบาลน้ าหนาว 
  กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลน้ าหนาว จ านวนทั้งสิ้น    ๘๔  คน 
๔. ขั นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ   
  ๔.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาข้อมูล วางรูปแบบการด าเนินการ 
  ๔.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานด าเนินงาน 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ ก าหนดวันเวลาในการด าเนินงาน และกิจกรรมหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 

๔.๕ ประชุมชี แจงการด าเนินงานแก่คณะท างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง 
  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 



  ๔.๘ ด าเนินการจัดกิจกรรม 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๖๖ คน เป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest : COI)   
  ๕.๒ บุคลากร มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม  และ ตระหนัก ใน
ผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
 

 


