(๑)โครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสิรินธร” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
( Conflict of Interest : COI )
(๒) แผนงาน

บูรณการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๓) โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณการ
(๔) กิจกรรม

พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๕) สอดคล้องกับนโยบาย/แผนแม่บท ระยะ ๕ ปี
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑๐

การส่ ง เสริ ม บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล และการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติฯระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางตามงบประมาณบูรณการ แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์
(๖) หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ( Zero Tolerance and clean Thailand ) กำหนดพันธกิจ
หลักเพื่อสร้างวัฒ นธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการทุกภาคส่วนและ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์
๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ดัชนีการับรู้การทุจริตของประเทศไทย สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือประเทศไทยมีค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
ผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest : COI ) หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อให้เกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ว่า “เป็นสถานการณ์หรือการ

กระทำของบุคคล มีประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็น
การปฏิบัติสืบต่อกั นมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะแต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่ มงานบริห ารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จึงจัดทำโครงการอบรมให้
ความรู้ เจ้ า หน้ า ที่ ในหน่ ว ยงาน เรื่ อ ง การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ( Conflict of Interest : COI )
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่ อยในองค์กร แนวทางในการสร้างมาตรการป้อ งกันหรือการจัดการ
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน การจั ดให้ มีแนวทางบริห ารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงกลยุทธ์การ
จัดการที่มีประสิทธิภาพก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและ
เอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยต่อไป
(๗)วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest : COI )
๗.๒ เพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะ
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึด
หลักคุณธรรม
(๘) ระยะเวลาการดำเนินการ สถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ 17 พฤษภาคม ๒๕๖๔
สถานที่

ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร

(๙) แผนการดำเนินงาน/วิธีจัดการอบรม
๙.๑ จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ
๙.๒ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
๙.๓ ดำเนินการจัดอบรมฯ

วิธีการจัดอบรม
- การบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม/การนำเสนอผลงาน
(๑๐) งบประมาณ
- บูรณาการร่วมกันกับโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG
โรงพยาบาลสิ ริ น ธร ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (Anti-Corruption
Education)
(๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ บุ คลากรที่ ผ่ านการอบรมมีค วามรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บผลประโยชน์ ทั บ ซ้อน( Conflict of
Interest : COI )
๑๒.๒ บุคลากรที่ผ่านการอบรมทราบถึงการปฏิบัติตัวในการทำงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และมีความตระหนักต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ราชการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
(๑๓) การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ
(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวรุตม์ เกตุสิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

