
 
โครงการอบรมให้ความรู้และการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

๑. ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. เป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์ที่ ๒ องค์กรสาธารณสุข มีคุณภาพ มาตรฐาน 
๓. ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. หลักการและเหตุผล 
  ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้มีมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพิทักษ์คุณธรรม ในระบบราชการ ปรับปรุง
ระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ และได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร       
ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ก าหนดให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ        
ในการด าเนินคดีอาญาและวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ท าให้การกระท าผิดวินัยลดลง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบการน าองค์กรซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการวัดระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐ และตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องไปกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตระหนักถึง
ความส าคัญของการปลูกฝังและเสริมสร้าง ค่านิยม ทัศนคติ วิธีคิดในการต่อต้านการทุจริต โดยให้บุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกคน เกิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กลุ่มกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
จึงได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และการประยุกต์หลักความ
พอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต ตลอดจนแนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา ข้าราชการ           
พลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกันการปราบปรามและ
ทุจริตในภาคราชการ ตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รวมถึงการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

๒./๕ วัตถุประสงค์... 

 

 



 
-๒- 

๕. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง แนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 

ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกัน และ
ปราบปรามและทุจริต และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ ตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ 

๒. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินเกี่ยวกับ  การคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๓. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสามารถน าความรู้เรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน  

๔. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานได ้

๕. บุคลากรมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
๖. เป้าหมาย 

บุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง   

๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 
  ๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องวินัย จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน          
มีจิตส านึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง    
  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานได ้

๔. ร้อยละของผู้กระท าผิดลดลง 

๘. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เตรียมการด าเนินงาน โดยจัดท าโครงการเสนอสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียงเพ่ือพิจารณา
อนุมัติโครงการ  

๒. โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  และการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓. การติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  ๔. จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 

๙. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕     

๑๐. สถานที่ด าเนินงาน 
  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

๑๑. งบประมาณ   
   - ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการจัดอบรม (สอดแทรกเนื้อหาในการประชุมผู้บริหารฯ) 

 

๓/๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ... 



-๓- 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง แนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 
ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกันการ
ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ ตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๒. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดน าองค์ความรู้ เรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนต นกับ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตน   

๓. บุคลากรในสังกัดสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานได้ และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๑๓. ผู้รับผิดชอบ โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

    (นางน้ าเพชร  ค าแหลง) 
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      

 ๑๔. ผู้เสนอ โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

              

(นางน้ าเพชร  ค าแหลง) 
  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    

๑๕. ผู้เห็นชอบโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                             
       (นายจักรพงษ์  ศรีเมือง)  
         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
  
๑๖. ผู้อนุมัติ โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
       (นายด ารงค์  นันยบุตร) 
                       สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 



 
แผนแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ                       

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ระยะเวลา 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
หมายเหตุ 

กิจกรรม 
วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม              
วางแผนโครงการ              
เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ              
ด าเนินการตามกิจกรรม              
อบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัด              
สรุปรายงานผลการอบรมฯ              



การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร 

เชิงปริมาณงาน 
- ตั้งค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
- ไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย 
จรรยาบรรณ จริยธรรมข้าราชการ  
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ 

-   
 

 
 


