
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ โทร.056758224-6 

ท่ี  พช 0032.301/9248 วันท่ี   27  พฤศจิกายน  2562 
เรื่อง  ขออนุมัติลงนามโครงการสําหรับปลุกฝงความซ่ือสัตยสุจริต จํานวน ๔ โครงการและขออนุญาตนําข้ึน 

          แสดงบนเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง   

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                                 เรื่องเดิม 

                                 ตามท่ีโรงพยาบาลวังโปง ไดเขารวมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ๕ ดัชนี ๑๒ ตัวชี้วัด ๒๖ ขอEB ใหคะแนนตามหลักฐานเชิงประจักษ ในดัชนี
วัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร ตัวชี้วัดท่ี๙ EB๑๘ หนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต
และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน และมีการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 

              ขอพิจารณา 

                                  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง ไดมีการดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมหรือคานิยมใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย สุจริต จํานวน ๔ 
โครงการ แลวเสนอเพ่ือลงนามอนุมัติ และเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลวังโปง 

    ขอเสนอ 

                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ลงนามอนุมัติ 
 

 
(นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 

  อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
 
 

(นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 

 



เอกสารหมายเลข 1 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ช่ือชมรม คุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโปง                      หนวยงาน  โรงพยาบาลวังโปง 

สถานท่ีตั้ง       116  หมู 13  ตําบลวังโปง  อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ   67240 

ช่ือผูประสานงาน นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง        โทรศัพท 083 -9651959 

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 159 คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย  159 คน 

จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ท้ังสิ้น  จํานวน 3  โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 26,400 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน26,400บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน 0 บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
• เพ่ือใหบุคลากรสาธารณสุขมีความรูความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรมในองคกร 
• เพ่ือใหบุคลากรมีสติในการทํางานกับผูปวยหรือผูรับบริการ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  1 เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

• บุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

• บุคลากรมีสติในการใหบริการแกผูปวย 
 



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

1. โครงการ
สงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
บุคลากร
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหบุคลากรสาธารณสุขมี
ความรูความเขาใจในคุณธรรม
จริยธรรมในองคกร 
2.เพ่ือใหบุคลากรมสีติในการ
ทํางานกับผูปวยหรือผูรับบริการ 

 

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

รอยละ 
80 ของ

บุคลากรมี
ความรูใน

เรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม
ในองคกร 

รอยละ 
80 ของ
บุคลากร
มีสติใน
การ

ทํางาน 

26,400      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กิจกรรม วัตถุประสงค 

ของโครงการ 
หนวยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

2.จัดกิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชนนอก
สถานท่ี  
สงเสริมใหรูรัก  
สามัคคี  
เสียสละ  
ชวยเหลือ
แบงปน 
และเห็นคุณคา
ของการ
เสรมิสรางสังคม
แหงความดีมี
คุณธรรม   
 

1. เพ่ือปลูกจติสํานึกใหขาราชการ
และลูกจางมีคณุธรรม  จริยธรรมเขา
ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
และนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตสวนตัว  และการ
ปฏิบัติราชการ 
2.  เพ่ือใหขาราชการและลูกจางได
มีการพัฒนาจิตใจ   พัฒนาตนเองให
จิตสาธารณะ  เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรม
และสมานฉันท  สรางประโยชนแก
ครอบครัวประชาชน  และ
ประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการ
ทําความดี  รูจักการให  การเสียสละ  
และการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
รวมกัน 
 3. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดี
ของโรงพยาบาลวังโปง   การ
เสรมิสรางคุณธรรม  จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล 
 

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป
โรงพยาบาล

วังโปง 

ผูบริหาร 
และ

ขาราชก
าร 

ลูกจาง
ในสังกัด 
โรงพยา
บาลวัง
โปง

เขาใจ
หลักธรร
มของ

พระพุท
ธศาสนา  
รอยละ 

50  

ผูบริหาร 
และ

ขาราชการ 
ลูกจางใน

สังกัด
โรงพยาบาล
วังโปง ไดรับ
การพัฒนา

จิตใจ  
พัฒนาตนให

มีจิต
สาธารณะ 
และเกิด

ความสํานึก
รวมในการ
สรางสังคม

แหง
คุณธรรม

และ
สมานฉันท   

ไมใช      

 

 

 



 
กิจกรรม วัตถุประสงค 

ของโครงการ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
เปาหมาย งบประมาณ 

ท่ีใช 
ปงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

3.จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
ในโอกาสและกิจกรรมพระ
ราชพิธี 

 ปลูกจิตสาํนึก  
มีคุณธรรม 

จริยธรรมมีความ
ซื่อสัตยสุจรติ   

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป

โรงพยาบาลวัง
โปง 

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และ
ลูกจางใน
สังกัดมี
ความรู
ความ
เขาใจใน
หลักธรรม
อยาง
แทจริง 
   

ผูบริหาร 
ขาราชกา
รและ
ลูกจางใน
สังกัดนํา
หลักธรร
มคําสอน
มา
ประยุกต
ใชในชีวิต 
ประจําวั
นและ
การ
ทํางานได 

 

ไมใช      

 

 

 

 ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
        (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
             นักจัดการงานท่ัวไปปฏบัิติการ 
                กรรมการชมรมจรยิธรรม 
                  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
           (นายศุภสิทธ์ิ  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง        
           ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง              
            ประธานชมรมจริยธรรม 
วันท่ี  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 



1  โครงการ  :โครงการพัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม 
2  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
  การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  ประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืน  และสามารถพนวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัตน  มีรากฐานมาจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆใหเปนคนดี  ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจาหนาท่ีของรัฐ”  ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน  ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย  ตองดูแล  จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นขอบในหลักการยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมไวในภาครัฐ  5   ยุทธศาสตร  และยุทธศาสตรท่ี  4  การสงเสริมคุณธรรมในองคกร  
เพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรู  และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  โรงพยาบาลวังโปง จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ตระหนักในการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต  มีจิตสํานึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และประโยชนสูงสุดของประชาชน 
3  วัตถุประสงคของโครงการ 
  3.1.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหขาราชการและลูกจางมีคุณธรรม  จริยธรรมเขาในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และการปฏิบัติราชการ 
  3.2.  เพ่ือใหขาราชการและลูกจางไดมีการพัฒนาจิตใจ   พัฒนาตนเองใหจิตสาธารณะ  เกิดความสํานึก
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  สรางประโยชนแกครอบครัวประชาชน  และประเทศชาติ  
สรางจิตสํานึกในการทําความดี  รูจักการให  การเสียสละ  และการบําเพ็ญสาธารณประโยชนรวมกัน 
  3.3. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของโรงพยาบาลวังโปง   การเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ธรรมาภิบาล 
4  เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหาร และเจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง จํานวน  75 คน 
    
5  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  โรงพยาบาลวังโปง  วัดเนินมะคา 
6  วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี  สงเสริมใหรูรัก  สามัคคี  เสียสละ  ชวยเหลือแบงปน 
และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม  เชน  การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม เชนออก
เยี่ยมเยือนผูดอยโอกาส ติดบาน ติดเตียง ผูประสบภัยฯบําเพ็ญประโยชนดวยการทําความสะอาดวัด ตัดหญา ลาง
หองน้ํา  กวาดถนน 
  6.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาสถานท่ีทํางาน ปลูกตนไม พืชผักกินได รอบบริเวณสถานท่ีทํางาน 
7  ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ทุกวันท่ีมีกิจกรรมพระราชพิธี ป 2563 
8  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 
 



 
9  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานองคกรคุณธรรม  โรงพยาบาลวังโปง 
10  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1   ผูบริหาร และขาราชการ ลูกจางในสังกัด โรงพยาบาลวังโปงเขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
รวมท้ังนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  และการปฏิบัติงาน 
  10.2  ผูบริหาร และขาราชการ ลูกจางในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ไดรับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนใหมี
จิตสาธารณะ และเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  สรางประโยชนแกครอบครัว
และประเทศชาติ  รูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
 
 
 
                             ลงชือ่                                     ผูเสนอโครงการ 
                                         (นางสุภาวดี   ตั้งเมืองทอง) 
                                      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
 
 
                              ลงชือ่                                     ผูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
                              นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
                                    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ช่ือโครงการ  : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
2 หลักการและเหตุผล 

  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ
ท้ังดานคุณภาพ   ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลองคกรนั้นๆจะประสบความสําเร็จ  มีความเจริญกาวหนา
ตอไป  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง  มีความรูความสามารถ  ทักษะในการปฏิบัติงานมีประสบการณ  
ความรู  เขาใจงานเปนอยางดี  เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆแลว  ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆได
อยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ  และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต   มีจรรยาบรรณ  คานิยม  
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนตัวชี้วัดนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง  หนาท่ี   และ
บทบาทแหงตนเอง  บุคลากรท่ีทํางานดวยทุมเท  เสียสละ  มีความเมตตากรุณาตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับ
บริการ  หรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว  ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสู
ความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น  มีความโปรงใส  มีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตาม   
หลักธรรมาภิบาล 

 โรงพยาบาลวังโปง จึงจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม  และจริยธรรมปองกันการทุจริตข้ึน  เพ่ือเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน  ประกอบดวยผูบริหาร ขาราชการและลูกจางในสังกัดและประชาชน
ใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา  สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน   

3 วัตถุประสงค 
  3.1.  เพ่ือใหผูบริหาร ขาราชการและลูกจางในสังกัดมีความรู  ความเขาใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา 
  3.2.  เพ่ือใหผูบริหาร ขาราชการและลูกจางสามารถนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
  3.3.  เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึก  มีคุณธรรม จริยธรรมมีความซ่ือสัตยสุจริต   

4  กลุมเปาหมาย 
  ผูบริหารและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง จํานวน  159 คน 

5  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
โรงพยาบาลวังโปง 

6  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ทุกวันพระและวันสําคัญท่ีมีกิจกรรมพระราชพิธี ป 2563 

7  กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
  7.1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด  
  7.2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
  7.3  ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและเขารวมกิจกรรม 
  7.4.  วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง 
 
 



 
10  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  ผูบริหาร ขาราชการและลูกจางในสังกัดมีความรูความเขาใจในหลักธรรมอยางแทจริง 
  10.2  ผูบริหาร ขาราชการและลูกจางในสังกัดนําหลักธรรมคําสอนมาประยุกตใชในชีวิต 
ประจําวันและการทํางานได 
 
 
 
                                         (นางสุภาวดี   ตั้งเมืองทอง) 
                                      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
 
 

                              ลงชือ่                                     ผูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
                              นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 โครงการ  :  มาตรการสงเสริมปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของโรงพยาบาลวังโปง 
2  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี  โรงพยาบาลวังโปง ไดประกาศใชประมวลจริยธรรม โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช
อยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้  หากฝาฝนรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวาเปนการกระทําผิด
ทางวินัย  ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษทางความรายแรงแหงการกระทํา  อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนผูมารับบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรม  9  
ประการ  ไดแก  ยึดม่ันในคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน
ของชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีประโยชนทับซอน ใหบริการแกประชาชนดวยอัธยาศัย  ไมเลือก
ปฏิบัติ  ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  มุงสัมฤทธิ์ผลของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  และยึดม่ันหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

ดังนั้น  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนหี่นาเชื่อถือไววางใจของประชาชน  โรงพยาบาล

วังโปง ไดจัดทํามาตรการ  “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของโรงพยาบาลวังโปง  เพ่ือใหผูบริหาร  

ขาราชการและลูกจาง นําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไมกระทําการ

อันเปนขัดแหงประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน 

3  วัตถุประสงค 

3.1.  เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส   มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  และเปนสากล 

3.2  เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคลและ

เปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตางๆของโรงพยาบาลวังโปง  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักธรรม  

จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3. เพ่ือใหเกิดรูปแบบองคกรเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ

ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.4.  เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรทุกระดับ  โดยใหผูบริหารใชอํานาจในขอบเขต  สรางระบบ

ความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง  ตอองคกร  ตอผูบังคับบัญชา  ตอประชาชน    

4  เปาหมาย /ผลผลิต 
  ผูบริหาร เจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง รวม 159 คน 

5  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          โรงพยาบาลวังโปง 

  วิธีดําเนินการ 
6.1.  เผยแพรประมวลจริยธรรมของโรงพยาบาลวังโปง เพ่ือใหเปนคานิยมสําหรับองคกรยึดถือเปน

แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ค ว บ คู กั บ ร ะ เ บี ย บ   ก ฎ ข อ บั ง คั บ อ่ื น ๆ อ ย า ง ท่ั ว ถึ ง แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
  6.2  เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของโรงพยาบาลวังโปง อยางเปดเผยเปนการท่ัวไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรู  และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง  กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใส  และตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจไดตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง (8) 



7  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
8  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9   ผูรับผิดชอบ 
  กลุมงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย 
 10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ผูบริหารและขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลวังโปงมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  และเปนสากลเปนท่ี
ยอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
                                         (นางสุภาวดี   ตั้งเมืองทอง) 
                                      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
 
 
                              ลงชือ่                                     ผูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
                              นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 



1 ช่ือโครงการ  :  มาตรการ  :   มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

2 หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรีไดใหความสําคัญกับการผลักดันให

การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ  และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย   13  ดาน  อันรวมถึง
ประเด็นการบริหารราชการแผนดินท่ีมีหลักธรรมาภิบาล  และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม  ยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน  วางใจระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม  รวมท้ังปรับปรุงและจัด
ใหมีกฎหมายี่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  อันมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 
   ปจจุบันหนวยงานตางๆ  เขน  สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะ
เรื่องผลประโยชนทับซอน  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตหนวยงานภาครัฐ  และองคกรรัฐธรรมนูญไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี  3   (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินการหนวยงานภาครัฐ  ปงบประมาณ  พ.ศ.2560  ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  5  
ดาน  อันรวมถึง  การตอตานการทุจริตในองคกร  ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องผลประโยชนทับ
ซอนผานกิจกรรมตางๆ  รวมท้ังใหความรูตามคูมือ หรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกขาราชการ ลูกจางในสังกัดดวย 
3  วัตถุประสงค 

3.1.  เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลวังโปง ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานใหเปน
องคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

3.2.  เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น 
4  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร เจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง รวม 157 คน มีคูมือปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
โรงพยาบาลวังโปง 
5  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  โรงพยาบาลวังโปง             
6  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  6.2.  จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  6.3.  ตรวจสอบความถูกตอง 
  6.4.  จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  6.5.  ทําหนังสือแจงเวียนใหกลุมงาน 
7  ระยะดําเนินการ 
  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2563 
8  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 
 



9  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลวังโปง 
 
10  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
                                         (นางสุภาวดี   ตั้งเมืองทอง) 
                                      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 
 
 
                              ลงชือ่                                     ผูอนุมัติโครงการ 
                                           (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
                              นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง   จังหวัดเพชรบูรณ  โทร.056  786452-4 

ท่ี  พช 0032.301 /10106 วันท่ี    27  ธันวาคม  2562 

เร่ือง   ขออนุญาตเผยแพรการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดัชนีชี้วัดท่ี ๙ การ
เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต กําหนดใหหนวยงานมีการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตาน
การทุจริตในหนวยงาน โดยใหมีการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการเสริมสราง
วัฒนธรรมหรือคานิยมใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB ๑๘ หนวยงานจะตองมี
การจัดกิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงานและเสนอขอ
อนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และแสดงหลักฐานชองทางท่ีเผยแพรพรอม Print Screen จาก
เว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง ไดดําเนินการตามกิจกรรมการเสริมสราง
วัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานการทุจริตในหนวยงาน เสร็จเรียบรอยแลว จึงขออนุญาตนํา
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
  

 
  

 
              (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                                       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                                       หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
 
             อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
 
 
                (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
       ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง  

        



 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง   จังหวัดเพชรบูรณ  โทร.056  786452-4 

ท่ี  พช 0032.301 /9485 วันท่ี    4  ธันวาคม  2562 

เร่ือง   ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 

 ดวย กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันทุจริต โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ และลูกจางในสังกัดมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนาและ
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน พ้ืนท่ีดําเนินการคือโรงพยาบาลวังโปง 
 ในการนี้  โรงพยาบาลวังโปง  ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริตของ โรงพยาบาลวังโปง  โดยดําเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมรวมเขาวัดฟงธรรมะในโอกาสตางๆท่ีมีการใหศีล เทศนา 
๒. รวมทําบุญตักบาตร ในโอกาสและกิจกรรมพระราชพิธี 
๓.  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

      
 
              (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                                       นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
                                       หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
 
             อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
 
 
                (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
       ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง  

       

    



กิจกรรมเน่ืองในวันพอแหงชาติ  

วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 เวลา 7.00น.เจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปงเขารวมพิธีทําบุญตักบาตร ขาวสาร 

อาหารแหงและพิธีถวายพานพุมดอกไมและถวายบังคม ณ หอประชุมอําเภอวังโปง จํานวน  70 คน 

ฃ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมวันข้ึนปใหม 2563 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 7.30 น.เจาหนาที่โรงพยาบาลวังโปงรวมกันทําบุญตักบาตรขาวสาร

อาหารแหงในวันข้ึนปใหม ป 2563 ณ ลานกีฬาโรงพยาบาลวังโปง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป......27..ธันวาคม   ๒๕๖2 
หัวขอ โครงการ/กิจกรรม ชมรมจริยธรรม 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
๑. จัดกิจกรรมรวมเขาวัดฟงธรรมะในโอกาสตางๆท่ีมีการใหศีล เทศนา 
๒. รวมทําบุญตักบาตร ในโอกาสและกิจกรรมพระราชพิธี 

หมายเหตุ
.......................................................................................................................................................................... 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                             ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                              นางนิธินันท  สกุลทอง                       
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ             ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี... ......27..ธันวาคม   ๒๕๖2                         วันท่ี 27..ธันวาคม   ๒๕๖2 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

นายปราโมทย นรายศ 
 (..นายปราโมทย นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี 27.....เดือน. ธันวาคม....พ.ศ.๒๕๖2 
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