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ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง 

 
 
 
 
 

                                                                      ผูจัดทํารายงาน 
นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง 



 
 

บทสรุป 
 
 

  โครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงานโครงการใหความรูการเสริมสรางและพัฒนา
ทางดานจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมให
บุคลากรมีความรู ความเขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญในการสรางภาพลักษณของหนวยงานให
มีความโปรงใสและเปนธรรม มีคานิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุงเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดย
ยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางกลุมเปาหมายไดแก บุคลากรใน
หนวยงานทุกระดับ จํานวน 7๐  คน ในวันท่ี ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการ
อบรมจิตพอเพียงตานทุจริต ณ หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ประกอบดวย กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปงจังหวัดเพชรบูรณ 
  โครงการอบรมใหความรูการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  โรงพยาบาลวังโปง
จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมท่ี ๑ : โครงการอบรมเก่ียวกับการเสริมสรางและ
พัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย แผนงานบูรณาการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนา
ความรูใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สอดคลองกับนโยบาย/แผน
แมบท. ระยะ ๕  ป นโยบายรัฐบาล ขอ ๑๐การสงเสริมบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ยุทธศาสตรชาติ ฯ ระยะท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบ
ปองกันทุจริตเชิงรุก  แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ แนวทางท่ี ๑ สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซ่ือสัตย
สุจริตไดกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมจิต
พอเพียงตานทุจริต ณ หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ  โดยมีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 7๐ คน คิดเปนรอยละ 51.85 
  สรุปผลการประเมินโครงการโครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน :   โครงการอบรมการ
เสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จํานวน 7๐ คน  สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู และ
ประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง ความรวมมือรวมใจเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานได 

 
 
 
 
 
 
         นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง 
                                                                                           ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 



 
 

รายงานผลการดําเนินงาน 
 

๑.ความเปนมาและความสําคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากนโยบายรัฐบาลท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติงานโดยใช “คุณธรรมนําการพัฒนา” สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคนเกงและคนดี มีจิตสํานึก มี
ความสามารถสูง มุงม่ัน เปนมืออาชีพยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต สงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมในหนวยงาน เกิดความโปรงใส ปลอดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กลุมงานบริหารท่ัวไป  
โรงพยาบาลวังโปง จึงจัดทําโครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานตอไป 

โครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  โรงพยาบาลวังโปง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมท่ี ๑ : โครงการอบรมเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม
และการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทําผิดวินัย  แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ  กิจกรรมพัฒนาความรูใหบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สอดคลองกับนโยบาย/แผนแมบท. ระยะ ๕  ป 
นโยบายรัฐบาล.  ขอ ๑๐ การส ง เสริมบริหารราชการแผนดิน ท่ี มีธรรมาภิบาล และการปอง กัน                                         
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตรชาติ ฯ ระยะท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกัน
ทุจริตเชิงรุกแนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางท่ี ๑ สรางจิตสํานึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต
รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม รอยละ 51.85 
๒. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาของขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็น
ความสําคัญในการสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 
  ๒.๒ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจใหผูเขารับการอบรม มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุงเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง 
  ๒.๓ เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหผูเขารับการอบรม
นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 



 

 

๓. ระยะเวลาดําเนินการ  สถานท่ี  และกลุมเปาหมาย 

  ระยะเวลาดําเนินการ. วันท่ี   ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  สถานท่ี   หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 
  กลุมเปาหมาย  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จํานวนท้ังสิ้น  ๗๐  คน 
๔. ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ   
  ๔.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาขอมูล วางรูปแบบการดําเนินการ 
  ๔.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานดําเนินงาน 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานท่ี กําหนดวันเวลาในการดําเนินงาน และกิจกรรมหนวยงาน
กลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ 

๔.๕ ประชุมชี้แจงการดําเนินงานแกคณะทํางาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๔.๖ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 
  ๔.๘ ดําเนินการจัดกิจกรรม 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๗๐ คน เปนรอยละ 51.85 
  ๕.๒ บุคลากรท่ีผานการอบรมฯ สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู และประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเปนผูนําดานคุณธรรม จริยธรรม ในองคกรอยางสรางสรรค 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      12  มีนาคม  2564 
 

หัวขอ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  โรงพยาบาล

วังโปง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอบรมการเสรมิสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  โรงพยาบาลวังโปง  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

หมายเหตุ 
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                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
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ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ....... 
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