
โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 

1.หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐไปสู่ เป้าหมาย
และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามท่ีทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันท่ีมีการ  
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ระบบราชการมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหาร  
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ในด้านการพัฒนาข้าราชการจึงเป็น  
กลไกสำคัญท่ีจะสนับสนุนให้ระบบราชการ มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความพร้อมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
การบริหารประเทศ และนโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ามกลางการเปล่ียนแปลงสภาวะต่ างๆ การพัฒนา 
ข้าราชการจากเดิมท่ีเคยเน้นให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในสายงาน ปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ 
การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ปลูกฝังการมีทัศนคติท่ีดีไม่ยอมรับการทุจริต เกิดความตระหนักกับปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี 
อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเล่ียงและป้องกัน/เฝ้าระวังการทุจริตภายในองค์กร รวมท้ัง เสริมสร้าง  
การปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตท่ีพอเพียง มีความ 
ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับ 
หลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ในการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิด 
ของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของ 
สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความต้ังใจแน่วแน่ท่ีจะสร้างสังคมและหน่วยงานภาครัฐของไทยให้มี  คุณภาพ 
และคุณธรรม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในรัชกาลท่ี ๙ เป็นเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๔) ท่ีมีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็น  ไทย อยู่
ร่วมกันด้วยความสงบและมีสันติสุข และมุ่งส่งเสริมคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย ๔ ประการ คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีจะทำให้บุคคลมีความดีความก้าวหน้าในชีวิต และเกิด สันติสุข
อย่างแท้จริง โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี  ของ
ภาครัฐถือเป็นบุคคลตัวอย่าง จึงควรเป็นต้นแบบท่ีดี และมีความเป็นจิตอาสาในการทำความดี สร้าง ประโยชน์
สาธารณะ พร้อมรับใช้ประชาชน สังคม และประเทศชาติ  

 

 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6/...... 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต และ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย จึง 
จัดโครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566  ขึ้นเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ปลูกฝังทัศนคติ และค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต  

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสานึก 

ทัศนคติและ พฤติกรรมท่ีดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกัน ปราบรามการทุจริตในหน่วยงาน  
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  
3. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและประชาชน  
4. เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสานึกไม่ทนต่อ 

ทุจริต  
5. เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  
6. เพื่อสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความ 

โปร่งใส  
 
3.กลุ่มเป้าหมาย  

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รวมท้ังส้ิน จำนวน 20 คน  

4.กิจกรรม  

4.1 ประชุมคณะทำงานโครงการโครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้  

4.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม / เชิญชวนเข้ารวมเป็นสมาชิก  
4.3 จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ เรื่องความโปร่งใน คุณธรรม 

จริยธรรม  
 

5. งบประมาณ  

–ไม่ใช้งบประมาณ 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ/... 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  

กุมภาพันธ์ 2565 – สิงหาคม 2565 

ขั้นตอนการดำเนินงาน กจิกรรม ระยะเวลา 
ประชุมคณะทำงาน ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการ 

ดำเนินงาน การจัดทำปฏิทินการ 
ดำเนินงาน 

เดือน 9 กุมภาพันธ์ 2566 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม / 
เชิญชวนเข้ารวมเป็นสมาชิก 

ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม 
ประจำเดือน / แนะนำโดยคณะ 
กรรมการบริหารกลุ่ม 

เดือน 9 กุมภาพันธ์ 2566  – 26 
กุมภาพันธ์ 2566 

จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และ 
สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ 
เรื่องความโปร่งใน คุณธรรม 
จริยธรรม 

- จัดกิจกรรมในการสะท้อน 
แนวคิดของ บุคลากรในหน่วยงาน 
ปลูกจิตสานึกให้ บุคลากรปฏิบัติ
ตามค่านิยมขององค์กร มี 
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรง ต่อ
เวลา และประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะ
ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 - ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน 
ด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรม 
ปลอดจากการทุจริต เผ้าระวัง 
รูปแบบพฤติกรรมท่ีเข้าข่าย 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- นำเสนอผลการดำเนินงานต่อ 
ผู้บริหาร 

เดือน 9 กุมภาพันธ์ – 2566 
กุมภาพันธ์ 2565 

ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม - - ดำเนินการต่อเนื่อง ในการสร้าง 
ความ ตระหนักในการต่อต้านการ 
ทุจริต 

26 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 
2566 

รายงานและสรุปผลการ 
ดำเนินงาน 

จัดทำเอกสารและสรุปผลการ 
ดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงแนวทางการ ดำเนินงาน 

ครั้งท่ี 1 เดือนพฤษภาคม  
ครั้งท่ี 2 เดือนสิงหาคม 

 

 

๗.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ /... 
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๗.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดจิตสำนึกร่วมกันของบคุลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยการดำเนินการ 
แนวทางร่วมเครือข่าย ท้ังภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ท้ังในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความ 
โปร่งในและการต่อต้าน การทุจริต  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และสามารถนำแนวทางในการอบรมไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน  

 
๘. การประเมินผล  
      มีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีตัวช้ีวัดดังนี้ 
  ๘.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการจัดโครงการในภาพรวม (เป้าหมาย ร้อยละ 
๘๐) 
ผู้เสนอโครงการ โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565   
   
      

(ลงช่ือ)………………..…..……………………….. 
(นางสาวรัตนพร คงตุ้ง ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงช่ือ)………………..…..……………………….. 

(นางสาวกุมภา ดาศรี) 
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ   

         
(ลงช่ือ)……..……………………….. 

(นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก)  
          สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

 
 


