
รายงานผลการอบรม 

โครงการให้ความรู้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

จิตพอเพียงต้านทุจริต   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. หลักการและเหตุผล 

           คานิยมกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” ได แก M (Mastery) คือ เปน นายตนเอง O (Originality) 
คือ เรงสรางสิ่งใหม  P (People centered) คือ ใสใจประชาชน และ H (Humility) คือ ถอมตนออนนอม และ
ไดจัดท าแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560- 2564) ทีส่อดคลอง        
กับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) บนพื้นฐานบริบทของสังคมไทย บริบท
ของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ นโยบายรัฐบาล รวมออกแบบการขับเคลื่อน การสงเสริมคุณธรรม 
ด าเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเปน กลไก ในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม       
ในกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแนวคิดการรับรูถึงเปาหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใชในชีวิตดวยการ    
ลงมือท าตั้งแตวันนี้     โดยเชื่อมั่นวาหากทุกคน ค านึงถึงประโยชนของบานเมือง    กอนประโยชนของตนเอง
หรือพวกพอง และหันมารวมมือกันสรางเปาหมายใหมของชาติก็จะท าให ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่ง        
ที่ดีกวา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรคุณธรรม      อยางยั่งยืน ” ขอบังคับ   
วาดวยจรรยาขาราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙    
แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบ ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอบังคับมีรายละเอียดดังนี้  

๑) ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  
๒) ยืนหยัด และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง  
๓) ปฏิบัติหนาทีอ่ยางเปน  ธรรมและเสมอภาค  
๔) ปฏิบัติหนาที่ดวยความ โปรงใส และตรวจสอบได  
๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
๖) ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  
๗) ปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

หลักทางการบริหารถือวาทรัพยากรบุคคลเปนองคประกอบที่ส าคัญของหนวยงาน มีผลตอประสิทธิ
ภาพและผลงานของหนวยงาน บุคลากรทุกคนในหนวยงานถือเปนทรัพยที่มีคาของหนวยงานซึ่งตองไดรับการ
พัฒนาจากปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบวินัย ปญหาการท างานที่มี        
ผลประโยชนทับซอน ภายใตการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว และ               
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน จ าเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ควบคูไปกับ 
การใหบริการที่เปนธรรม และเทาเทียม ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาทางจิตใจ 
สรางจิตส านึกรักหนวยงาน ประพฤติและปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม ไมมีผล 
ผลประโยชนทับซอน สามารถน าหลักของพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
กอใหเกิดความรักสามัคคีภายในหนวยงานอีกทั้งเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ไดก าหนดหลักเกณฑในการสรางความโปรงใส ในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรรณรงคและสงเสริมคานิยมเรื่องความซื่อสัตย ใชวิธีการบริหารงานบุคคลตามคุณธรรม
อยางเครงครัด ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ     
กุดข้าวปุ้น เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง จึงไดจัดท าโครงการอบรม
การเสริมสรางและรักษาวินัยและการปองกันผลประโยชนทับซอน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น  

ปีงบประมาณ... 



ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค  

      ๒.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ตระหนัก มีจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรมผลประโยชนทับซอน 
และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยมดวยการสรางจิตส านึก  
ทีดี่ในการปฏิบัติงานประพฤติเปนแบบอยางที่ดีในชุมชน 
      ๒.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม เขาใจบทบาท อ านาจหนาที่และภารกิจของตนเอง รบูทบาทหนาที ่
และเห็นความส าคัญของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
      ๒.๓ เพ่ือสงเสริมและสรางบรรยากาศความรักความสามัคคีของบุคลลากร และลดปญหาผลประโยชน์     
ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

๓. เปาหมาย 
    - เจาหนาที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้นและรพ.สต จ านวน 65 คน 
4. ก าหนดการและสถานที่จัดการอบรม  
    - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หองประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น     
5. งบประมาณด าเนินการอบรม    
    - ไมใชงบประมาณ 
6. ผลการเขารวมโครงการ    
    - บุคลากรที่เขารับการอบรมจ านวน 52 คน คิดเปนรอยละ 80 ประกอบดวย ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้ง 8 แห่ง และบุคลากรทุกต าแหน่ง                
7. ผลที่ไดรับ 
๑. ผรูับการอบรม มีตระหนัก มีจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม ไมมีผลประโยชนทับซอน และ

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม ดวยการสรางจิตส านึกท่ีดี    
ในการปฏิบัติงานประพฤติเปนแบบอยางที่ดีในชุมชน 

 ๒. ผเูขารับการอบรม เขาใจบทบาท อ านาจหนาที่และภารกิจของตนเอง รบูทบาทหนาที ่และเห็น
ความส าของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

 ๓. สงเสริมและสรางบรรยากาศความรักความสามัคคีของบุคลลากร และลดปญหาผลประโยชน์      
ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 

 4. ผูเขารับการอบรมเกิดความตระหนักและมีทัศนคติท่ีดี สามารถพัฒนาศักยภาพในการ 
ท างานใหเกิดประโยชนสูงสุด และน าไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 5. มีเครือขายการท างานรวมกันระหวางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ต าบล มีโอกาสแบงปนและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามทุจริตซึ่งกันและกัน    
อันจะน าไปสูการสรางเครือขายการตอตานทุจริตในหนวยงานตอไปในอนาคต 

 6. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและแนวทางการ
ปฏิบัติดานวินัย และการรักษาวินัย 

 7. ผูเขารับการอบรมมีความรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติดานการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
  
                                                          ( ลงชื่อ )                                     ผู้รายงาน 
                                                                        ( นายอ าพล  พิมพ์พรม ) 
                                                                   ผู้ชว่ยสาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 


