
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 
2. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2565 
 
3. หลักการและเหตุผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ใน
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) นโยบายที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564)แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม (1) นอกจากนี้ ยัง
ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ ส านักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะ
เป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท า ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ 
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สาย ได้เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานที่ไร้ซึ่งผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นอย่างมาก จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กรมากท่ีสุด   
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ขัดกัน 

2. เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ขัดกันที่มีประสิทธิภาพ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลแม่สาย  จ านวน 430 คน 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.2 ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
1.3 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม 
2.2 จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมฯ 
2.3 ด าเนินการอบรมฯ 

2.3.1 รูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ 
2.3.2 ความรู้เบื้องต้นการรักษาความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติ  
2.3.3 ประเมินผลและสรุปการอบรม หาข้อดีข้อเสีย 

 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 เดือน มีนาคม 2565 – เมษายน  2565   จ านวน 3 รุ่นๆละ 1 ชั่วโมง 
    แผนการและกิจกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ 

ตค  พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย  
ประชุม
คณะกรรมการ
เตรียมความพร้อม 

             

จัดท าโครงการ              
ด าเนินการตาม
โครงการ 

            อบรม 2 รุ่นๆละ 2 
ชั่วโมง 

ประเมินและสรุปผล
โครงการ 

             

 
 
8. สถานทีด่ าเนินการ 
 อาคารโรงยิมเนเซียม โรงพยาบาลแม่สาย 
 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายสุเทพ  ปัญญา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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10. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สาย 
 
 
 
11. งบประมาณ 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 430 คน  
          จ านวน 3 รุ่นๆละ 1 ชั่วโมง 

 -ไม่มีค่าใช้จ่าย 
          

 
 
12. วิธีประเมินโครงการ 

1. ประเมินตามเป้าหมายและงบประมาณโครงการ 
2. ประเมินตามระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
3. ประเมินจากผลการด าเนินงานที่ผ่านการวิเคราะห์ผล 

   
 
 

13. วิธีติดตามโครงการ 
๑. ติดตามผลการด าเนินงานและงบประมาณโครงการ 
๒. ติดตามควบคุมระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
๓. ติดตามวิธีการเขียน การสรุปผลโครงการ 

 
 
 
 
14. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เจ้าหน้าที่มีความรู้ในเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ขัดกัน 

2.  หน่วยงานมีแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและผลประโยชน์ขัดกันที่มีประสิทธิภาพ 
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15. การประเมินตัวชี้วัด 
 1.  ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม 

2.  ร้อยละ 90 เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และมีแนวทางในการจัดการกับผลประโยชน์   
ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.  โรงพยาบาลมีแนวทางในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
               ลงชื่อ……………………….…………..ผู้ร่างโครงการ 

                 (นายวัชรพงษ์  มะโนเพียว) 
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
               ลงชื่อ…..……………………………..ผู้เสนอโครงการ 

               (นายสุเทพ  ปัญญา) 
              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
                   ลงชื่อ............……………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายศิริศักดิ์  นันทะ) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


