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โรงพยาบาลอูท่อง จังหวัดสพุรรณบุรี 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ 2566 
วันที่  16  กุมภาพันธ ์ 2566 

------------------------------------------ 

 ตามที่  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลอู่ทอง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรม เรื่อง การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2566 ให้แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาลอู ่ทองทุกระดับ ทั ้งหมดจำนวน 110 คน ในวันที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื ่อให้การจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานและใน 
ระหว่างทำงาน บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงแนวทางในการสร้างมาตรการป้องกัน
หรือการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นใน
การทำงาน และต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้อง
สร้างความเข้าใจ ที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนทำให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรและส่วนรวม ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
จะสร้างประโยชน์มากมาย แก่องค์กรอย่างไรก็ตามความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การ
จัดการที่มีประสิทธิภาพก็มีส่วนสำคัญ อย่างมากในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและ
ความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยง และพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป  
 โรงพยาบาลอู่ทอง  มีบุคลากรจำนวนมาก การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ สนับสนุน
นโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขแล้ว การให้ความรู้ที่ ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วย
สร้างความเข้าใจและความ ตระหนักให้แก่บุคลากรต่อการที่จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินและที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน 

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 

 วันที่  16  กุมภาพันธ์  2566  จำนวน 110 คน แบ่งเป็นจำนวน 2 รอบ คือ 
- รอบที่ 1  (ช่วงเวลา 09.00 น.– 12.00 น.) จำนวน 55 คน จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  53  คน คิด

เป็นร้อยละ  96.36  ผู้ที่ไม่เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64  
- รอบท่ี 2  (ช่วงเวลา 13.00 น.– 16.00 น.) จำนวน 55 คน จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  53  คน คิด

เป็นร้อยละ  96.36  ผู้ที่ไม่เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64   



สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม รอบที่ 1  
มีจำนวนผู้ส่งแบบประเมินทั้งหมด  53  คน 

วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2566 
รอบท่ี 1 (ช่วงเวลา 09.00 น.– 12.00 น.) 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.ท่านพึงพอใจต่อ
รูปแบบการอบรม 

31 58.50 17 32.07 5 9.43 0 0 0 0 

2.ท่านพึงพอใจต่อ
เนื้อหาการอบรม 

34 64.15 12 22.64 7 13.21 0 0 0 0 

3.ท่านคิดว่าการจัด
อบรมมีประโยชน์
ต่อท่านระดับใด 

32 60.38 12 22.64 9 16.98 0 0 0 0 

4.โดยรวมท่านพึง
พอ ใจต ่ อกา ร จั ด
อบรมครั้งนี้ 

45 84.91 6 11.32 2 3.77 0 0 0 0 

สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม รอบที่ 2 
มีจำนวนผู้ส่งแบบประเมินทั้งหมด  53  คน 

วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2566 
รอบท่ี 2 (ช่วงเวลา 13.00 น.– 16.00 น.) 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.ท่านพึงพอใจต่อ
รูปแบบการอบรม 

33 62.26 11 20.75 9 16.99 0 0 0 0 

2.ท่านพึงพอใจต่อ
เนื้อหาการอบรม 

35 66.04 8 15.09 10 18.87 0 0 0 0 

3.ท่านคิดว่าการจัด
อบรมมีประโยชน์
ต่อท่านระดับใด 

27 50.94 16 30.19 10 18.87 0 0 0 0 

4.โดยรวมท่านพึง
พอ ใจต ่ อกา ร จั ด
อบรมครั้งนี้ 

44 83.02 5 9.43 4 7.55 0 0 0 0 



ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ.หอ้งประชุมอโรคยา อาคารแพทย์แผนไทย 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 


