
บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลจะนะ   โทร. 074-207069-71 ตอ ๑๐๒   

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ   วันท่ี  7  มกราคม  2565       

เร่ือง  ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน : การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริต ภายใต
แนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” ป 2565 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ  
 

     เพ่ือใหบุคลากรไดมีความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ในการปฏิบัติงานและสงเสริมใหบุคลากรมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการชวยกันเฝาระวังองคกรใหเปนองคกรท่ีมีความเปนธรรมและโปรงใสและมีการประพฤติปฏิบัติตน
ใหอยูในกฎระเบียบของทางราชการ ดํารงตนดวยความเท่ียงธรรมคงไวซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ มิใช
อํานาจและตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนและผูอ่ืนนั้น 

    กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานเก่ียวกับการเสริมสรางวัฒนธรรม
สุจริตและตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต”ในวันศุกรท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ 
หองประชุมโรงพยาบาลจะนะ โดยมีกลุมเปาหมายประมาณ 30-50 คน 

     จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา และเห็นควรสั่งการใหทุกกลุมงานแจงรายชื่อผูเขารวมประชุมหนวยละ 4-5 คน   
 

 
                                                     

           (นายวิจัย  ยานวิมุติ) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
  
อนุมัติตามเสนอและแจงทุกกลุมงานสงตัวแทนเขารวมประชุมโดยพรอมกัน  

 
                                             

ลงชื่อ..................................................... 
 (นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ) 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ   

                                                     
  



โครงการอบรมให ความร ูเร ื่องการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต 

การป องก ันผลประโยชน ท ับซ อน  จ ิตพอเพ ียงต านท ุจร ิต  

ประจาํป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

๑.ช ื อโครงการ   

  โครงการอบรมให ความร ูเร ื องการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต การป องก ัน

ผลประโยชน ท ับซ อน  จ ิตพอเพ ยีงต านท ุจร ิต ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2565  
๒.ย ุทธศาสตร  

  ย ุทธศาสตร ท ี ๔ พ ัฒนาระบบบร หิารจ ัดการอย างม ีค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพให เป ็นไป

ตามหล ักธรรมมาภิบาล   
๓.หล ักการและเหตุ  
  การม ีผลประโยชน ท ับซ อน  ถ ือเป ็นการท ุจร ิตคอร ัปช ั่นประเภทหน ึง่  เพราะเป ็นการ

แสวงหาประโยชน ส วนบ ุคคล โดยการละเม ิดต อกฎหมายหร ือจร ิยธรรม ด วยการใช อํานาจใน

ตําแหน งหร ือหน าท ี่ ไปแทรกแซงการใช ด ุลยพ ิน ิจในกระบวนการต ัดส ินใจของเจ าหน าท ี่ร ัฐ   

จนทําให เก ิดการละท ิ้งค ุณธรรมในการปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่สาธารณะ ส วนรวม ทาให ผลประโยชน หล ักของ

องค กร หน วยงาน สถาบ นัและส ังคมต องส ูญเส ียไป โดยผลประโยชน ท ี่ส ูญเส ีย ไปอาจอย ูในร ูปของ

ผลประโยชน ทางการเง ินค ุณภาพการให บร ิการ  ความเป ็นธรรมในส ังคมรวมถ ึงค ุณค าอ ื่นๆ  

ตลอดจนโอกาสในอนาคตต ั้งแต ระด ับองค กรถ ึงระด ับส ังคม   

  เพ ื่อเป ็นการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต และการจ ัดการความเส ี่ยงเก ี่ยวก ับ

ผลประโยชน ท ับซ อนของ หน วยงานในส ังก ัดโรงพยาบาลจะนะ และเป ็นแนวทางในการป องก ันม ิให 

แสวงหาผลประโยชน จากการปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ โรงพยาบาลจะนะจ ึงได จ ัดทาโครงการอบรมให ความร ู

เร ื องการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต การป องก ัน ผลประโยชน ท ับซ อน จ ิตพอเพ ยีงต าน

ท ุจร ิตประจําป ีงบประมาณ พ.ศ.2565  
๔.ว ัตถ ุประสงค  

๑.เพ ื่อให บ ุคลากรท ุกระด ับม ีจ ิตสําน ึกในการต อต านการท ุจร ิต คอร ัปช ั่น การร ับส ินบนท ุก

ร ูปแบบ   

๒. เพ ื่อให บ ุคลากรปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ด วยความโปร งใส สามารถให ผ ูม ีส วนเก ี่ยวข องตรวจสอบได  
๕.เป าหมาย   
  - เจ าหน าท ี่ในส ังก ัด โรงพยาบาลจะนะ  จํานวน ๓๐ คน   
๖.ต ัวช ี้ว ัดความสาเร ็จโครงการ   

  ร อยละของผ ูเข าร ับการอบรมม ีความร ูเร ื่องการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต  การ

ป องก ันผลประโยชน ท ับซ อน จ ิตพอเพ ยีงต านท ุจร ิต  
 



๗.ว ิธ ีดาเน ินการ   
  ๑.เตร ียมการดําเน ินงาน   

 โดยจ ัดทําโครงการเสนอผ ูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะเพ ื่อพ ิจารณาอน ุม ัติ โครงการ   
  ๒.อบรมให ความร ูเร ื องการป องก ันและปราบปรามท ุจร ิต การป องก ันผลประโยชน ท ับ  

     ซ อน จ ิตพอเพ ยีง ต านท ุจร ิต  
  ๓.การต ิดตามและประเม ินผลและสร ุปผลการดาเน ินโครงการ   
  ๔.จากรายงานเสนอผ ูบร ิหาร   
๘.ระยะเวลาดําเน ินงาน   
  -ระหว างเด อืน มกราคม 2565   
๙.สถานท ี่ดําเน ินงาน   
  - ห องประช ุมโรงพยาบาลจะนะ   
๑๐.งบประมาณ   
  -   
๑๑.ผลท ี่คาดว าจะได ร ับ  
  ๑.เจ าหน าท ี่ในส ังก ัดโรงพยาบาลจะนะ  ปฏ ิบ ัต ิงานและการดําเน ินช ีว ิตตามหล ักปร ัชญา

เศรฐก ิจพอเพ ียง  โดยการการเสร ิมสร างความร ู ความเข าใจแก บ ุคลากรใน สังกัดและดําเน ินช ีว ิต

ตามหล ักปร ัชญา เศรษฐก ิจพอเพ ียง  

  ๒.ส งเสร ิมให เจ าหน าท ี่ของร ัฐท ุกระด ับได เร ียนร ูและแประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนตามหล ักธรรมาภ ิ

บาล  และ มาตรฐานทางค ุณธรรมจร ิยธรรม   
  ๓.ประชาชนผ ูร ับบร กิารม ีความเช ื่อศร ัทธา  และพ ึงพอใจต อการบร ิหารราชการใน

ส ังก ัดสาน ักงาน ปล ัดกระทรวงสารณส ุข  

๑๒.ผ ูร ับผ ิดชอบโครงการอบรมให ความร ูเร ื่องการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต การ

ป องก ันผลประโยชน ท ับซ อน จ ิตพอเพ ียงต านท ุจร ิต ประจาํป ีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 
 
 

                
                                            (นายวิจัย  ยานวิมุติ)  

                                        น ักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   

 

 

 

 

 



 

๑๓.ผ ูเสนอโครงการอบรมให ความร ูเร ื่องการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต การ

ป องก ันผลประโยชน ท ับซ อน จ ิตพอเพ ียงต านท ุจร ิต ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 

                
              (นายวิจัย  ยานวิมุติ)  
                                                     น ักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   

                                                           
๑๔.ผ ูอน ุม ัต ิโครงการอบรมให ความร ูเร ื่องการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต การ

ป องก ันผลประโยชน ท ับซ อน จ ิตพอเพ ียงต านท ุจร ิต ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ.2565   

 

 

 
ลงชื่อ..................................................... 
       (นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ) 
    ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ   

 

 

 

 



 

 


