
โครงการอบรมการเสริมสร้าง พัฒนาทางด้านจริยธรรม การมีวินัย                                         
การป้องกันมิให้กระทำผิดทางวินัย การปราบปรามการทุจริต STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

๑. ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการการเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 
๒. เป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์ที่ ๒ องค์กรสาธารณสุข มีคุณภาพ มาตรฐาน 
๓. ยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัด 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๔. หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้มีมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพิทักษ์คุณธรรม ในระบบราชการ ปรับปรุง
ระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาและวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ทำให้การกระทำผิดวินัยลดลง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบการนำองค์กรซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการ
วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐ 

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงจึงได้จัดให้มี
การอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้าน
หลวงมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตลอดจน
แนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีใน
การใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการและการป้องกันการหาประโยชน์จากการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องแนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 
ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๒. บุคลากรมีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการหาประโยชน์จากการปฏิบัติ
ราชการ ในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน    

                                                                      



๖. เป้าหมาย 
                 บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒6 คน 
 

๗. ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 
  ๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องวินัย และจริยธรรม มีจิตสำนึก ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดี ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  ๒. ร้อยละของผู้กระทำผิดลดลง                                                                                            
                                                                                         
๘. วิธีดำเนินการ 
  ๑. เตรียมการดำเนินงาน โดยจัดทำโครงการเสนอ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงเพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ  

๒.  จัดอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการการเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 
 

๓. การติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ 
  ๔. จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร 
๙. ระยะเวลาดำเนินงาน 
  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์- มีนาคม ๒๕๖5 
๑๐. สถานที่ดำเนินงาน 
  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
๑๑. งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 
ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๒. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ วินัย จริยธรรม จรรยา ข้าราชการพลเรือน 
ตลอดจนตัวอย่างการกระทำผิดในกรณีต่างๆ รวมทั้งแนวทางการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

๓. บุคลากรในสังกัด มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 

                                                                         
               ( นางดาวรุ่ง งามสม ) 
                            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

 



 
 

๑๔. ผู้เสนอโครงการ 

                                                             
(นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
  

๑๕. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นางสาวพิชญา อายุยืน) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

๑๖. ผู้อนุมัติโครงการ 

 

                                             
       (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 

        สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการประชุมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการการเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 
 

กิจกรรม เวลา วิทยากร 
วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2565   
ลงทะเบียน ๐๘.0๐ – ๐8.3๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พิธีเปิดการประชุมและประกาศเจตนารมณ์ ๐8.3๐ - ๐8.40 น. สาธารณสุขอำเภอ 
การคิดแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ๐8.40 – 09.3๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ความไม่ทน และความอาย ต่อการทุจริต 09.3๐ - 10.๐๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วินัย และจรรยาบรรณข้าราชการ 10.00 – 10.30 น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 -10.40 น.  
การประยุกต ์หลัก ความพอเพียง ด้วยโมเดล STRONG : 
จิตพอเพียง ต้านทุจริต 

10.40 – 12.00 น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ๑๓.๐๐ - ๑4.๓๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พักรับประทานอาหารว่าง ๑๔.๓๐ - ๑4.40 น.  
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๑๔.40 - ๑๕.๓๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สรุปผลการประชุมและพิธีปิดการประชุม ๑๕.๓๐ - ๑๖.0๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 


