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~~ 

เรื่อง เสนอโครงการเพื่อโปรดพิจารณาอนมัติ 

, 

เรียน ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลใ~าหนาว 

ด ว้ยโรงพยาบาลนํ้าหนาว โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดิ่ทำโครงการอบรมให้ความรู้ภายใน 

หน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพีอ 

เพีอส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และปลูกฝังและปรับฐานความคิด 

บุคุลากรให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ 

ระยะเวลาดำเนินการในวันที่๙ มีนาคม ๒๕๖๕จำนวน๕๐คนณห้องประชุมภูมิพฤกษาโรงพยาบาล 

นํ า้หนาว โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้ 

แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต : (STRONG )โรงพยาบาลนิ้าหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕หลักสูตร 

ต า้นทุจริต~กษา ( (Anti - Corruption Education) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนๅมอนุมัติโครงการที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 

(นายวิทูร ศรีคำ) 

ห วัหน้ากลุ่มงานบริหา์ วไป 

(นางวิจิตรา แพงขะ) 

ผ้ อูิ
านวยการโรงพยาบาลนํ้าหนาว 



(๑) โครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ 'เการป้องกันผลประโยชน์ทับ้อน 

ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ิ :โครงการอบรมให้ความ~เัำหน้าท่~นหน่วยงาน เ 

(Conflict of Interest : COI) 

(๒) แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓) โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 

(๔) กิจกรรม พ ฒันาความรูไห้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ่ในการป้องกัน่และปราบปรามการทุจริต 

(๕0 สอดคล้องกับนโยบาย/แผนแมํบท. ระยะ ๕ ป็

นโยบายรัฐบาล. ข้อ ๑๐ การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 

ปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พ ฒันาระบบปัองกัน่ทุจริตเชิงรุก 

แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ แนวทางที่ ๑ ส้างจิตสำนึก และปลูกฝังความชื่อสัตย์สุจริต 

(๖) หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปัองกัน่และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ที ก่ำหนด 

วิส ยัทัศน์ ~'ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (zero Tolerance and clean 17าailand) กำหนด 

พ นัธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒ่นธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 

๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจิานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยกระดับ่ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ระบบป้องกันการทจริตเชิงรุก 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที ๓ คีอ 

ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (cp,) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (confiict of interest : c00 หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในป้จจ~นที่เป็นบ่อเกิดของป้ญหา 

การทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค 

ต่อการพัฒนาประเทศ สำน กังาน ก พ. ได่ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไ~า “เป็นสถานการณ์หรือการ 

กระทำของบุคคล มีผลประโยชน์ส่วนํตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการ~ดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่น 

ตำแหน่งนั้น การกระทำดํง่กล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว่หรือไม่รู้~ว ทั้ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการ 

ปฏิบ~สืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรม 

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที ต่้องคำนีงถีงผลประโยชน์สาธารณะแต่กลับตัดสินใจปฏิ~ติหน้าท่~ดยคำนืงถึงประโยชน์ของ 

ตนเองหรือพวกพ้อง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลใ~าหนาว จึงจัดทำโครงการ 

อบรมให้ความรู้เจ้าหน้า<~นหน่วยงาน เรื่อง การปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of Interest : COI) 

โรงพยาบาลนํ้าหนาว ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๕ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนํ้าหนาว มีความรู้ 

ความเข้าใจถีงความหมาย ~'ผลประโยชน์ทับซ้อ๋น” ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร แนวทางในการ 

สร้างมาตรการปัองันหรือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อปัองกันเรื่อง 

ผลประโยชน์ทับช้อนรวมถึงกลยุทธ์การจัด่การที่มีประสิทธิภาพก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ 



ปฏิบั'ติตามการสิ่างความตืนตัวและเอ'~จใ่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสียงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาทีจะ 

~,, 

เ~ดขึนบ่อยต่อไป 

(๗) ว ตัถุประสงค์ 

๗=๑ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์~บช้อน(c๐nflict of Interest : 

COI) 

๗.๒ เฟิอปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระห~กและสามารถ 

แยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิ~ติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใสยึดหักคุณธรรม 

(๘) ระยะเวลาดำเนินการ สถานทีํ และกลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาดำเนินการ ว นัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

สถานที' ห อังประชุมภํูมิพฤกษา โรงพยาบาลนํ้าหนาว จ งัหวัดเพชรฺบูรณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนํ้าหนาว จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน 

(๙) แผนการดำเนินงาน/วิธีจัดการอบรม 

๙.๑ จ ดัทำโครงการฯ เพื่อขออนุ~~ 

๙.๒ ขออนุมั~ดำเนินการตามโครงการ 

๙.๓ ดำเนินการจัดการอบรม 

๙.๔ สรปผลการจัดอบรมฯ 

วิธีการจัดอบรม 

- การบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม/การนำเสนอผลงาน 

COI) 

(๑๐) งบประมาณ 

-บูรณาการร่วมกันกับโครงการอบรมให้ความรู้บุคลการในหน่วยงาน ิตพอเพิ่ยงต้านทุจริต: 

STRONG โรงพยาบาลนํ้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ่iลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(Anti - Corruption Education) 

(๑๑) ผ้ รู บัผิดชอบโครงการ 

กลุ่มงานบริหารจฺ~ไป โรงพยาบาลนํ้าหนาว จ งัหวัดเพชรบูรณ์ 

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ บุ
คลากรทีผ่านการอบรมมีความรู้~,วามิ่'เ~จเ~ยวกับผลประโยชน์ทับช้อน(c๐nfli~ of 

interest : COI) 

๑๒.๒ ~คลากรที่ผ่านการอบรมทราบถึงการป~บ~~นการทำงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ 

ท บัซ้อนและมีความตระหนักต่อความรับผิดซอบในหน้าที่ราชการ ปฏิบ~งานด้วยควาฺมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

(๑๓) การอใเุมัติโครงการ 

ลงชือ 

ลงซือ 

( นายวิทู~ ศรีคำ ) 

ห วัหน้ากล่มงานบริหารทั่วไป 

.) 

( นางวิจิตรา แพงขะ ) 

ผ้อูำ
นวยการโรงพยาบาลนํ้าหนาว 

( นางวิจิตรา 

ผู้
เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

ผู้
อนุมัติโครงการ 


