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โครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2565

หลักการแสะเหตุผล

ในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญ ให้ส่วนราชการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรม 
โดยน์าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มืธรรมาภิบาลและป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤดิมิชอบในภาครัฐ เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชนอย่าง 

ยํ่งยึน การน์าหลักธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัดิงาน การส่งเสริมให้ 
'ยุคลากรภาครัฐมีวินัย การป้องกันไม่ให้กระทำมิดวินัย จะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีคักยภาพและ 
ประสีทธิภาพ ส่งเสริมให้'ยุคลากรเจ้าหน้าที่ภาครัฐทำงานอย่างซอสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลกาว 
ปฏิบัดิงานขององค์กรโปร่งใส เป็นที่พิงพอใจของประชาชน สร้างศรัทธาและเชี่อมั่นในองค์กรน้นา ชันจะทำให ้

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
โรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขในระด้บย์าเภอ 

สนับสทุน ส่งเสริม ควบคุม กำกับ การปฏึบัตงานของบุคลากรสาธารณสุขให้ทำเนินงานตามนโยบายของรัฐ 

และแกัIขปัญหาในพนที ่ในการให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องอาคัยทุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบที ่
สำคัญในระบบสุขภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนถึอเป็นกุญแจสำคัญที่มีผลต่อความสำเรีจ และความ ล้มเหลว 

ของงานภาครัฐ บุคลากรทุกคนจิงด้องเรียนรู้เรื่อง วินัย ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ ต้องมีความรู ้
ความเช้าใจนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข เช้าใจระบบการบริหารจ้ดการด้านต่างๆ ที่มีความเที่ยวข้องใน 

การปฏิบัติงาน มีความศรัทธาในอาชีพ มีการพัฒนาทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและรักษาวินัยไม่กระทำ 
การใดๆที่ฝ่ามินหรือผิดวินัย เพื่อเสริมสร้างและสำรงใว้ซ่ืงบุคลากรที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัยในการ 
ปฏิบต๊ราชการของบุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ ดังนั้นงานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทัวไปจึงได้ชัดทำ 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยชองบุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ ชังหวัด 
ศรีสะเกษ ขึ้น 

วัตธปุระสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเช้าใจในเรื่องวินัยข้าราชการ การรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน 
ระเบียบช้าราชการที่ด ีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฎบ้ติงาน

2. เพื่อใท้ผู้เช้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน อุทิศตนทุ่มเทความรู้ความสามารถ 
และ นำทักษะมาใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในกาปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
องค์กร
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน 110 คน
กิจกรรมทำเนินการ

1. ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากร 

ในหน่วยงาน

2. ชัดทำโครงการเสนอขออนุม้ติ
3. ชัดกิจกรรมประชุมกลุ่มเป้าหมาย

/4.ประเมิน...
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กิจกรรมท้าเนินการ

4. ประเมิน และวิเคราะViสถานการณ์ด้านการเสริม{1รัางคณุธรรม และการริกษาริบยัข0งบคุลากร 
ในหน่วยงาน

5. ชัดทำโครงการเสนอ•ขออบุมิด้
6. ชัดกิจกรรมประ•ตุมกลุ่มเป้าหมาย
7. ติดตามตรวจสอนและสนันสบุนการดำเมินงานใมหม่ๅยงๆน
8. ประเมินผลโครงการ
9. รายงานผลการปฏีนัดิงานให้ผู้นังลันบัญชาทราม

ระยะเวลาท้าเนินการ

จัดประ•สุมวันท่ี 17 ชันวาคม 2564 ณห้องประ•สุมโรงพยานาลศรีรัตนะ 
งบประมาณ

จากเงินนำรุงโวิงพยานาลศรีรัตนะ ดำ.นวม 2,750 นาท (สองพันเซ็ควัอยห้าสินนาทด้วน) ด้งซั 
1. ค่าอาหารกลางวัน ดำนวน 110คนๆละ 25นาท เป็นเงิน 2,750นาท

รวมเปนเงินทงสิน 2,750 นาท (สองพันเจึดร้อยห้าสินนาทด้วน)
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

1. $เข้าประจุมมีความ! ความเช้าน) เรื่องวินัยข้าราชการ การเสริมสร้างและรักษาวินัย เพื่อเป็น 
ไสุคลากรที่ดี และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏีนัด้งาน

2. ผู้เข้าประชุมเกิดทัศนคดิที่ดีและฏีลูตสำมิกที่ด ํมิความตั้งใจและมุ่งมันในกา,ปฏีนั5เงามสุล0ั
ประสิทธิภาพ '■

3. บุคลากรมี,ขวัญและกำลังใจที่ดิในการปฏิป้^งาน เกิดความ!สํกที่ด ํและมิความผูกพันด,00งดํก, 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรใทัฏืคุณภาษฐง่ๆผู้^1,

การประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยใช ้CIPP Model เป็นเครื่องมีอในการประเมิน ทำการประเมินที่'งในมิดิ 
ผลผลิต (Out put) และผลลัพธ ์(Out come)
ผู้ร้นผิดชอบโครงการ

งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารพัวไป โรงพยาบาลศรีรัตนะ

คุ^111 ^ ^คุ®1*’•พ ^)^, ^ t. ซ็เพอโค«๓,
‘’‘คุ''^'"''’ เ ย’‘ห£’<” (น-รร่ด-. ดา™0ง,

ฟ้าVIนักงาน,รทา, นัทวิขาทา1คฒนัว,ด0{นฏินัง่เกา,

ลง^อ ผู้เที่นขอบโครงการ30 rz- ผู่เ
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุช) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงขื่อ^0 ง- ''- / ผู้อบุมั
(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ผู้อบุม้ตโครงการ
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โครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย 
การป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เวลา 13.00-13.30 น. 
เวลา 13.30-14.00 น.

เวลา 14.00-16,00 น.

เวลา 16.00-16.30 น.

- ลงทะเบียน
- พิซีเป็ตโค่วิงกาวิโครงการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แล*

เสริมสร้างวินัย
โตย นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ผู้ย์านวยกาวโรงพยาบาลศรีรัตน* 
บรรยายเร้อง :

1. กาวเสริมสร้างและรักษาวินัยชองบุคลากรภาครัฐ
2. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในกาวปฏิโ3รี!งาน
3. การบริหารความเสี่ยงในองด้กร
4. การจัดการข้อร้องเรียน
โดย 1. นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข นักเทคนิคกาวแพทย์ข้านาญการ

2. นางพัน§ดา สายทอง นักวิชากาวคอมพิวเตอร้ปฏิบีรี!การ
3. นางสาวจินตนา เทียนทอง เจัาพนักงานธุรการ 

- ช้กถาม อภิปรายปัญหาท้วไป
- ปิดประชุมเชิงปฏิบีตการ 

โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

หมายเหต ุ: รับประทานอาหารว่างและเครีองที่ม ภาคบ่าย เวลา 14.30- 14.45 น.
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สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณรรรมจริยรรรม การรักษาวินัย 

และการป้องกันผลประโยชน์ทับซัอน โรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2565 
วันที ่17 รันวาคม 2564 ณ ท้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ

การดำเนินงาน โครงการอบรมเสริมสรัางและพัฒนาคุณรรรมจริยอรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ เครือข่ายบริการสุขภาพย์า๓อศรีรัตนะ

- วัตสปุระสงค ์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรืองวินัยข้าราชการ การรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน 
ระเบียบข้าราชการที่ด ีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน อุทิศตนทุ่มเทความรู ้
ความสามารถและ นำทักษะมาใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที ่เพื่อพัฒนางานสาธารณสุชให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้บุคลากรมีชวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรและมีส่วนร่วมใน
พัฒนาองค์กร

- กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดอบรมบุคลากร โรงพยาบาลศรีรัตนะ ซึ่งประกอบด้วย ทัวหน้ากลุ่มงาน, ทัวหน้ากลุ่มงาน,
หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในวันที ่17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ

-กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบล 
ในเชตอำเภอศรีรัตนะ จำนวน 110 คน

-ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. บุคลากรผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรือง วินัยข้าราชการ การเสริมสร้างและรักษาวินัยเพื่อ 
เป็นบุคลากรที่ด ีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

2. บุคลากรผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกที่ด ีมีความรห้ังใจและมุ่งมันในการปฏิบัติงาน 
ราชการ ให้บริการไต้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลโครงการ ใช้แบบจำลองการประเมินผล CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial. L. stufflebeam 
1971) เป็นเครืองมือในการประเมินผล ซึ่งได้แบ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation ะ C )
จากบริบท ชองเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ในบีจจุบันเรืองการรักษาวินัยชองข้าราชการเจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลศรีรีตนะ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พบว่าวส่วนใหญ่ไม่มีเรืองการ 
กระทำผิดวินัยชั้นร้ายแรง แต่มีเรืองร้องเรียนเรืองพฤติกรรมบริการชองเจ้าหน้าที่ที่ใช้วาจาไม่สุภาพ หรือให้การต้อนรับ 
ให้บริการที่ไม่ประทับใจ และเรืองความพร้อมของเครืองมือวัสดุการแพทย์ที่ไม่เพิยงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ 
ประสางานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ(คปสอ.) จึงได้จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือเสริมสร้างความมีวินัยและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ชองเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ให้เข้มแข็งต่อไป

2. การะประเมินปัจจัยเบองต้นหรีอปัจจัยป้อน (Input Evaluation ะ I) ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการจัดทำ 
โครงการครั้งนี ้มีลังน้ี

1) งบประมาณ ใช้ในงบประมาณจากเงินบำรุงชองโรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน 2,750 บาท 
(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าวิทยากร ซึ่งสถานะเงิน 

บำรุงของโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีเงินบำรุงพอที่จะดำเนินการได้



2) บุคลากร กลุ่มเป๋าหมายเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาภาพตำบล ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงาน

3) วิทยากร เป็นนิติกรช์านาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
4) การบริหารจัดการโครงการ โดยคณะกรรมการ คปสอ. ศรีรัตนะ ซึ่งมีสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ

เป็นประธาน
5) วัสดุอุปกรณ ์ใช้วัสดุสำนัดงาน กระดาษ สีเมจิก ชาร์ตบอร์ด ในการจัดประชุม

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: p )
เป็นการประเมินระหว่างการดำเนินงานโครงการ ซึ่งได้ตรวจสอบประเมินผลดังนี้

1) กิจกรรม สามารถตำเนินการได้ครบทุกกิจกรรม
2) การบริหารเวลาเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม
3) ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์มิความเพิยงพอในการดำเนินงานจัดอบรม

โครงการ
4) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กลุ่มเป๋าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
5) ความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มเป๋าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จากการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 

เจ้าหน้าที่มิความพิงพอใจ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100
4. การประเมินผลผสิต (Product Evaluation ะ P)

1) ด้านผลผลิต (Product)
1. มีการจัดประชุมอบรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเช้าร่วมอบรมตั้งแต่เรื่นด้นจนเสร็จสิน 

กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าผ่านเกณท์ด้วยตัวช้ีวัด
2. ความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จากการประเมินโดยใช ้

แบบสอบถาม เจ้าหน้าที่มิความพิงพอใจ ในระดับมากที่สุดร้อยละ 100

2) ด้านผลลัพร ์(Outcomes)
1. ไต้มีการจัดอบรมตามแผนงานโครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรม 

บริการของเจ้าหน้าท ีในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมิความพึงพอใจในบริการด้านระบบส ุ
สุขภาพเพิ่มขึ้น

2. เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ได้รับความรัเรื่องการรักษาวินัย และการ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น

3) ด้านผลกระทบ (Impact)
จะประเมินผลต้านผลกระทบจากความพิงพอใจของผู้รับริการ และจำนวนเรื่องร้องเรียนด้าน 

วินัยและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ในสินปีงบประมาณ 2565 (เดือนกันยายน 
2565 ) ซึ่งจะได้นำเสนอให ้คปสอ. ศรีรัตนะทราบต่อไป


