
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยในการท างาน 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ประจ าปี 2564  

1. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity  
Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption  
and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใส
ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน  โดยจ าแนก
องค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์  การคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) 
ที่จัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ   (Transparency International – TI) อยู่ที่ 3.2 – 3.8 
คะแนน  จากคะแนนเต็ม 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จึงได้ก าหนด
แนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
ของไทย 

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และสร้างระบบ
ราชการท าให้ใสสะอาด  และพัฒนาศักยภาพองค์กร  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยในการท างาน เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัด ได้เรียนรู้ระเบียบวินัย
ข้าราชการ 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษา
และความโปร่งใสในการท างาน 
 2.2 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรม
ที่สร้างสรรค์  มีจิตส านึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  จ านวน 152 คน 
  

4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.2 ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 
 4.3 ประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.4 ด าเนินการอบรมตามโครงการ จ านวน 1 วัน 
 4.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา... 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

6. งบประมาณ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 

7. สถานที่ด าเนินการ  
 ห้องประชุมปีตวิบลเสถียร โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ ์จังหวัดอุทัยธานี 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาและความ
โปร่งใสในการท างาน 
 9.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ  ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างานมากขึ้น 
 9.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการท างาน 

10. ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

11. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

(นายปริญญา พวงศรีทอง) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 
12. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายปริญญา พวงศรีทอง) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
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ก าหนดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยในการท างาน 

วันที ่ 18  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยคต 

************************************* 
       เวลา                                    กิจกรรม 
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น.  บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
     โดย นายปริญญา พวงศรีทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 10.00 – 11.00 น.  คุณธรรมจริยธรรมวินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม  จริยธรรมกับการ 
     ปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
     โดย นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

11.00 – 12.00 น.  ความโปร่งใสในการท างาน 
     โดย นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น.  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

     โดย นายชัชวาลย ์ศรสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
14.00 – 15.00 น.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

     โดย นายชัชวาลย ์ศรสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
15.00 – 16.00 น.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

     โดย นายชัชวาลย ์ศรสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
16.00 – 16.30 น.  สรุปและซักถามปัญหา 

 
……………………………………………………………………………………………. 

 
หมายเหตุ  ;  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 


