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โครงการเส์ริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษ่าวินัย่ 
การป้องกันผลป่ระโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2565

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญ ให้ส่วนราชการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยป็รรม 
โดยน์าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาลและป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤดิมิชอบในภาครัฐ เพื่อสนองความต้องการชองสังคมและประชวชนอย่าง 

ยํ่งยึน การน์าหลักธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัดิงาน กาวส่งเสริมให้ 
บุคลากรภาครัฐมีวินัย การป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัย จะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีคักยภาพและ 
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ภาครัฐทำงานอย่างซื่อสัตย์ส,จริตและชยันหมั่นเพียร ทำให้ผลการ 
ปฎิบัดิงานชององค์กรโปรงใส เป็นที่พิงพอใจของประชาขน สร้างศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนันๆ ยันจะทำให้ 

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
โรงพยาบาลศรีรัตนะ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขในระคับอำเภอ 

สนับสบุน ส่งเสริม ควบคุม กำกับ การปฏิบัดิงานชองบุคลากรสาธารณสุขให้ดำเนินงานตามนโยบายชองรัฐ 

และแก้1ขปัญหาในพนที ่ในการให้บริการด้งกล่าวจำเป็นต้องอาคัยบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบที ่
สำคัญในระบบสุขภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนถึอเป็นคุญแจสำคัญที่มีผลต่อความสำเรีจ และความ ล้มเหลว 

ชองงานภาครัฐ บุคลากรทุกคนจึงต้องเรียนรู้เรื่อง วินัย ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัดิราชการ ต้องมีความรู ้
ความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข เข้าใจระบบการบริหารจ้ดการด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องใน 

การปฏิบัติงาน มีความศรัทธาในอาขีพ มีการพัฒนาทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและรักษาวินัยไม่กระทำ 
การใดๆที่ฝ่าฟินหรือผิดวินัย เพื่อเสริมสร้างและอำรงใว้ซ่ืงบุคลากรที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัยในการ 
ปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะ ด้งนั้นงานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทัวไปจึงได้จ้ดทำ 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยชองบุคลากรโวงพยานาลศรีรัตนะ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ขึ้น 

วัตสุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยข้าราชการ การรักษาวินัยและประพฤตปฏิบัติตนอยู่ใน 
ระเบียบข้าราชการที่ด ีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน อุทิศตนทุ่มเทความรู้ความสามารถ 
และ นำทักษะมาใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที ่เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในกาปฏิบัติงาน เกิดความรู้สีกที่ดีต่อองค์กรและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
องค์กร
กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรโรงพยาบาลศรีรัตนะจำนวน 110คน 

กิจกรรมดำเนินการ

1. ประเมิน และวิเคราะห์สถานการถ!ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากร 
ในหน่วยงาน

2. จัดทำโครงการเสนอขออบุมัติ
3. จัดกิจกรรมประจุมกลุ่มเป้าหมาย

/4.ประเมิน...
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กิจกรรมด่าเนินการ

4. ประเมิน และวํเคราะห์สถานการณ์ด้านการเสริมสร้างคุถ4ธรรม และการร้กษาวิบัย<1)0งบุคลาก, 
ในหน่วยงาน

5. จัดทำโครงการเสน0ขอ0บุม้ต
6. จัดกิจกรรมประจุมกลุ่มเป๋าหมาย
7. ติดตามตรวจสอบและสนับสบุนการด่าเนินงานในหน*วยงาน
8. ประเมินผลโครงการ
9. วายงานผลการปฏีบัตงานให้ผู้บังคับบั^ขาหราน 

ระยะเวลาด่าเนินการ

จัดประจุมวันที ่17 ธันวาคม 2564 ณห้องประจุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
งบประมาณ

จากเงินบำรุงโรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน 2,750 บาท (สองพันเซ็ดร้อยห้าสิบบาทห้วน) คังซ ั

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 110คนๆละ 25บาท เป็นเงิน 2,750บาท
รวมเป1^ป^งสิบ 2,750 บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทด้วน)

ผลทคาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าประจุมมีความผู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัยข้าราขการ การเสริมสร้างนละรักษาวินัย 1ที่01น 
บุคลากรที่ด ิและเป็นผู้มึคุณธรรมจริยธรรมในการปฏี^งาน

2. ผู้เข้าประจุมเกิดทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนิกที่ด ึมิความตั้งใจและมุ่งมันในการปฏีนิ5รงานรุค0ั0<างฏี 
ประสีทธิภาพ

3. บุต๓กรฺรขวัญและกำลังใจ{เสนทา,ปฏิสฑน เกิตควาน|สกื{เง่| และรควานผูกด้นก8่0งค้ท,
และมีส่วนร่วนในกาวพัค,นา8งฅก์,ใพ้ฏึคุณภๅพฐ่,^น^

การประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยโซ ัCIPP Model เป็นเครื่องมือในการประเมิน ทำการประเมินตั้งในมิด ิ
ผลผสิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out come)
ผู้รับมิดชอบโครงการ

งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทัวโป โรงพยาบาลศรีรัตนะ

ลงชี่อ ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจินตนา เทียนท0ง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ rSH'fc, 0 ผู้เสนอโครงการ
(นางพนฐิดา สายทอง)

นักวิ,ชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบ้ตการ

ลงชื่9 ผู้เท้นชอบโครงการ
(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ทำนาญการ

ลงชอ /y ผู้อบุม้ต๊โครงการ
(นายพงศนาถ ห้าญเจริญพิพฒน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



โครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม การรักษาวินัย 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2565 

วันที ่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
- พิธเปิดโค่รงการโครงการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ 

เสริมสร้างวินัย
โดย นายพงศนาถ ทาญเจริญพิพัฒน ์ผู้ย์านวยกาวโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
บรรยายเรัอง :

1. การเสริมสร้างนละรักษาวินัยของบุคลากรภาครัฐ
2. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏีน้ชิงาน
3. การบริหารความเส่ียงในองค์กร
4. การวัดกาวข้อร้องเรียน
โดย 1. นางสาวพลรัตน์คา ดลสุข นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ

2. นางพันฐึคา สายทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร้ปฐบีชิก่าร
3. นางสาวจินฅนา เทียนทอง เจ้าพนักงานธุรการ 

■ ชักถาม อภิปรายปัญหาทัวไป
- ปิดประชุมเชิงปฏีนัชิการ 

โดย ^อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

หมายเหต ุะ รับประทานอาหารว่างและเคร์องด่ืม - ภาคบ่าย เวลา 14.30- 14.45 น.



สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย 

และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำ๓อศรีรัตนะ ปีงบประมาณ 2565 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ

การดำเนินงาน โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน ์
ทับช้อน โรงพยาบาลศรีรัตนะ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ

- วัตสปุระสงค ์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยข้าราชการ การรักษาวินัยและประพสุดิปฏิบ้ต๊ตนอยู่ใน 
ระเบียบข้าราชการที่ด ีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน อุทิศตนทุ่มเทความรู ้
ความสามารถและ นำทักษะมาใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรและมีส่วนร่วมใน
พัฒนาองค์กร

- กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดอบรมบุคลากร โรงพยาบาลศรีรัตนะ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้ากลุ่มงาน,
หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีรัตนะ

•กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ในเขตอำเภอศรีรัตนะ จำนวน 110 คน

•ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. บุคลากรผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัยข้าราชการ การเสริมสร้างและรักษาวินัยเพื่อ 
เป็นบุคลากรที่ด ีเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

2. บุคลากรผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีและมีจิตสำนึกที่ดี มีความตั้งใจและมุ่งมันในการปฏิน้ติงาน 
ราชการ ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation ะ C )
จากบริบท ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ในปัจจุบันเรื่องการรักษาวินัยของข้าราชการเจ้าหน้าที ่

โรงพยาบาลศรีรีตนะ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พบว่าวส่วนใหญไม่มีเรื่องการ 
กระทำผิดวินัยข้ันร้ายแรง แต่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ที่ใช้วาจาไม่สุภาพ หรือให้การต้อนรับ 
ให้บริการที่!ม'ประทับใจ และเร่ืองความพร้อมของเครื่องมือวัสดุการแพทย์ที่!ม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทางคณะกรรมการ 
ประสางานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ (คปสอ.) จึงได้จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือเสริมสร้างความมีวินัยและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ให้เข้มแข็งต่อไป

2. การะประเมินปัจจัยเบ้ืองด้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation ะ I) ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการจัดทำ
โครงการครั้งนี ้มีดังบ้ื

1) งบประมาณ ใช้ในงบประมาณจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน 2,750 บาท 
(สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าวิทยากร ซึ่งสถานะเงิน 

บำรุงของโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีเงินบำรุงพอที่จะดำเนินการได้



2) บุคลากร กลุ่มเป๋าหมายเป็นเจ้าหน้าทจากโรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนt 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาภาพตำบล ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงาน

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

เป็นประธาน
5) วัสดุอุปกรณ์ ใช้วัสดุสำนัดงาน กระดาษ ลีเมจิก ชาร์ตบอร์ด ในการจัดประชุม

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: p )
เป็นการประเมินระหว่างการดำเนินงานโครงการ ซึ่งได้ตรวจสอบประเมินผลดังนี้

1) กิจกรรม สามารถตำเนินการได้ครบทุกกิจกรรม
2) การบริหารเวลาเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม
3) ทรัพยากรที่ใช้ไนโครงการ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์มิความเพียงพอในการดำเนินงานจัดอบรม

โครงการ
4) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กลุ่มเป๋าหมาย เช้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
5) ความพิงพอใจ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จากการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 

เจ้าหน้าที่มิความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 100
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation ะ P)

1) ด้านผลผลิต (Product)
1. มีการจัดประชุมอบรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มเป๋าหมายเข้าร่วมอบรมตั้งแต่เริ่มด้นจนเสร็จสิน 

กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ด้วยตัวชี้วัด
2. ความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มเป๋าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จากการประเมินโดยใช้ 

แบบสอบถาม เจ้าหน้าที่มิความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุดร้อยละ 100

2) ด้านผลลัพธ ์(Outcomes)
1. ได้มีการจัดอบรมตามแผนงานโครงการ เพื่อการแก้Iขปัญหาข้อร้องเรียนเริ่องพฤติกรรม

บริการของเจ้าหน้าที ่ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมิความพิงพอใจในบริการด้านระบบสุ
_____

2. เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ได้รับความรู้เริ่องการรักษาวินัย และการ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

3) ด้านผลกระทบ (Impact)
จะประเมินผลด้านผลกระทบจากความพิงพอใจของผู้รับริการ และจำนวนเรื่องร้องเรียนด้าน 

วินัยและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ในสิ้นปีงบประมาณ 2565 (เดือนกันยายน 
2565 ) ซึ่งจะได้นำเสนอให ้คปสอ. ศรีรัตนะทราบต่อไป


