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โครงการ อบรมเสริมสร้างวินัยและพัฒนาจริยธรรมและการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
โรงพยาบาลท่าแซะ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
-------------------------------------- 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมเสริมสร้างวินัยและพัฒนาจริยธรรมและการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าแซะ                              

๓. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาระดับภูมิภาค 
   การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
   เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความ
มั่นคงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารัฐ 
๔. ความสอดคล้องกับกลยุทธแผนพัฒนาจังหวัด  
                        พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ส่งเสริมการดูแลรักษาและสร้างภูมิคุ้มกันโรค  
   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว ชุมชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
   ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาแบบ
ประชารัฐ 

๕.  ความส าคัญหลักการและเหตุผล 

    การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และ  ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลาง
ผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก 
จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล         

๖.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 

 2. เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) 

 3. เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 

 4. เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
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๗.  สภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 

๘.  ประเภทของโครงการ 

   ด าเนินการปกติ   พัฒนา 

๙.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันที่  25  พฤศจิกายน  2563 

10.  สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าแซะ 

๑1. กลุ่มเป้าหมาย  

 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแซะ  หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 

๑2.  ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินการโครงการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

เขียนโครงการเสนองบประมาณ             
ด าเนินงานตามโครงการ             
รวบรวมข้อมูล             
สรุปผลโครงการ             

๑3. งบประมาณ 
   งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ านวนเงิน 
1,500 บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๑4.  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม 
๑๓.๑  ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม ๑๓.๒  ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม 

สามารถน าความรู้ ความเข้าใจไปใช้และปฏิบัติงานในเรื่อง
เสริมสร้างวินัยและพัฒนาจริยธรรมและการป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย 

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เรื่องการเสริมสร้าง
วินัยและพัฒนาจริยธรรมและการป้องกันมิ
ให้กระท าผิดวินัย 

๑5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ   
๑5.๑  ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่เข้า

ร่วมโครงการ 
> 80 % 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องก
การเสริมสร้างวินัยและพัฒนาจริยธรรมและการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เรื่องการเสริมสร้างวินัยและ
พัฒนาจริยธรรมและการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย
เพ่ิมข้ึน 

> 80 % 

 

๑5.๒  ผลลัพธ์ของโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ใน ผลการตรวจจากกลุ่ม ITA > 90 % 
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เรื่องเสริมสร้างวินัยและพัฒนาจริยธรรม
และการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

๑๕. ผู้รับผิดชอบ  

ต าแหน่งในโครงการ ชื่อบุคคล บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ที่ปรึกษาโครงการ นพ.อนุ  ทองแดง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 
ที่ปรึกษาโครงการ นายระติ  ชูรักษ์ ควบคุมก ากับงาน 
หัวหน้าโครงการ นายสุชาติ  ชูจันทร ์ ประสานและติดตามงาน 
เจ้าหน้าที่โครงการ นางวนิดา  ดีคุ้ม เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 

๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
 2. ลดความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) 
 3. ลดความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
 4. ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C 

๑๗. ผู้จัดท าโครงการ  

           
        (นางวนิดา  ดีคุ้ม) 
           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

๑๘. ผู้เสนอโครงการ  

         
           (นายสุชาติ  ชูจันทร์) 
       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๙. ผู้เห็นชอบโครงการ  

            
        (นายระติ  ชูรักษ์) 

เภสัชกรช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 

๒๐. ผู้อนุมัติด าเนินโครงการ 

                                                      
                 (นายอนุ  ทองแดง) 

ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน 
        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
 
 

โครงการ อบรมเสริมสร้างวินัยและพัฒนาจริยธรรมและการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
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