รายงานโครงการเสริมสร้างจริยธรรม วัฒนธรรม การรักษาวินัย
และการต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ตามที่ทางโรงพยาบาลเชีย งรายประชานุเคราะห์ ได้จัดทา "โครงการเสริมสร้างจริยธรรมวัฒ นธรรม
การรั ก ษาวิ นั ย และการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน" โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้
ความเข้ า ใจด้ า นกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย การด าเนิ น การทางวิ นั ย
และจริ ย ธรรมของเจ้ าหน้ าที่ ภ ายในหน่ ว ยงานอย่างถูกต้ อง รณรงค์ การรักษาวิ นัยและการส่ งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก ตลอดจนพฤติกรรม
ของข้าราชการเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๕๐ คน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการทางวินัยและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของ
ผู้บ ริห ารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในชั้นต้น นี้จาเป็น
ที่จะต้องจัดทาโครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรั กษาวินัย และการป้องกันมิให้ กระทาผิด
วินั ย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและคุณธรรมฯ ของเจ้าหน้าที่ ภายใน
หน่วยงาน อันส่งผลต่อการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กาหนด และต่อต้านทุจริต
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทางาน
๓. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
๔. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ในการดาเนินงานครั้งนี้ได้กาหนดระยะเวลาดาเนินงานจานวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดยการดาเนินการจัดโครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันมิให้
กระทาผิดวินัย บัดนี้ ทางคณะทางานคุณธรรมและความโปร่งใสได้ดาเนินการรวบรวมวิเคราะห์ผล และจัดทา
รายงานการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด Open Data to Transparency
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity andTransparency Assessment :
MOPH) เพื่อให้การดาเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินการ ของหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันและประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปผลโครงการ ดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สรุปแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม
ประเด็นการประเมิน
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วม
โครงการ
๒. ความสามารถ ความชัดเจนของวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้
๓. ด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการดาเนินโครงการฯ

ผลประเมิน
- เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรักษาวินัย การป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
- มี ค วามสามารถในการเชื่ อ มโยงความรู้ หลั ก การ
ประสบการณ์ และวิ ธี ก าร โดยใช้ ค าพู ด รู ป ภาพ
ตัวอักษร ให้ผู้ฟัง ตั้งใจ สนใจเข้าใจ
มีความเหมาะสมตามแบบพิธีการ

วิเคราะห์สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ประเมินหลังการฝึกอบรม
๑. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรมในด้ านจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม การความเข้าใจ
และพฤติกรรมของผู้เข้ารับเข้าร่วมโครงการ และความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นความสามารถ
ความชัดเจนของวิทยากรในการถ่ายทอดความและด้านอาหาร สถานที่ในการดาเนินโครงการฯ เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด ดังนี้
๑.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ
- เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาวินัย การป้องกันมิให้
กระทาผิดวินัยมากขึ้น
๑.๒ ความสามารถ ความชัดเจนของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
- มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ หลักการ ประสบการณ์ และวิธีการ โดยใช้คาพูด รูปภาพ
ตัวอักษร ให้ผู้ฟัง ตั้งใจ สนใจเข้าใจ
๑.๓ ด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการดาเนินโครงการฯ
- มีความเหมาะสมตามแบบพิธีการ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ สะดวกสบาย
๒. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมาย จานวน ๕๐ ราย เข้าร่วมโครงการฯ ๕๐ ราย
๓. สรุปผลการประเมินได้ว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถนาไปใช้งานการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี สามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการ และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม
๑. ในการจัดทาโครงการฯ อยากให้มีลักษณะของการลองฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เสนอว่าควรมีการจัดอบรมนอกสถานที่
สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการประเมินผลโครงการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ ความเหมาะสมของกระบวนการ ความพึงพอใจ และความคุ้มค่าของโครงการฯ พบว่า ผลประเมินเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทางวินัย และการป้องกัน
มิให้กระทาผิ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
สาหรับหน่วยงานในราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน
ชื่อหน่วยงาน : งานนิติการ สานักงานเลขานุการผู้อานวยการ โรงพยาบาลหัวหิน
วันที่/เดือน/ปี : ๓ กุมภาพันธ์ 256๔
หัวข้อ : โครงการเสริมสร้างจริยธรรม วัฒนธรรม การรักษาวินัย และการต่อต้านการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (สรุปหรือเอกสารแนบ)
Linkภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
สุพัตรา ประกอบขัย
(นางสาวสุพัตรา ประกอบชัย)
ตาแหน่ง
นิติกร
วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256๔

ผู้อนุมัติรับรอง
นิรันดร์ จันทร์ตระกูล
(นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลหัวหิน
วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256๔

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
สุพัตรา ประกอบขัย
(นางสาวสุพัตรา ประกอบชัย)
ตาแหน่ง
นิติกร
วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔

