
 
 

โครงการ  พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน  โรงพยาบาลขุนตาล 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 Excellence ด้านที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงานที ่3 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลขุนตาล 
 

หัวหน้าโครงการ 
 1.นางปาลิกา  อ่อนค าเหลือง   ต าแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 

หลักการและเหตุผล 
บุคลากร หรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆย่อมประสบผลส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆแล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าใน
การปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทของตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ
เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน และผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักแห่งธรรมภิบาล นั้น 

ในการนี้ โรงพยาบาลขุนตาล จึงได้จัดกิจกรรมโครงการโครงการ อบรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โรงพยาบาลขุนตาลขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม  และ
สนับสนุนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลขุนตาล  ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี มีความ
พอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

EB 9 ข้อ1 (1.2)  

EB 21 ข้อ1 (1.2) 

EB 22 ข้อ1 (1.2)  



 1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรมและการมีวินัย 
 2.เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัย มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน    
และด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาล 
 4.เพ่ือส่งเสริม สร้างบุคลากรและองค์กรให้เป็นสังคมที่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สังคมความเชื่อม่ัน  
 

เป้าหมาย 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลขุนตาล   จ านวน    150  คน 
                
วิธีด าเนินการ /ขั้นตอนการด าเนิน 

   - ขั้นเตรียมการในการจัดประชุม   
- จัดประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนกรอบเนื้อหาที่จะใช้ในการโครงการ อบรม    

เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด“จิตพอเพียง
ต้านทุจริต”โรงพยาบาลขุนตาล 

  - ขั้นด าเนินการจัดโครงการ 
    - เตรียมการในการจัดโครงการ 

                         - จัดท าโครงการ 
            - ประชุมสรุปผลการจัดโครงการ   

ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมกราคม  2564  –  กันยายน  ๒๕64 

 
สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมรอยพระบาท  โรงพยาบาลขุนตาล 
  

งบประมาณ 
  เงินบ ารุงโรงพยาบาลขุนตาล  จ านวนเงินทั้งสิ้น 6,750 บาท 
 รายละเอียดงบประมาณดังนี้.- 
 - ค่าวิทยากร      เป็นจ านวนเงนิ 3,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  150 คน*25 บาท*1 มื้อ เป็นจ านวนเงิน 3,750 บาท  
  
     รวมเงินทั้งสิ้น 6,750 บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรมและการมีวินัยอย่างแท้จริง 
 2.บุคลากรสามารถน าคุณธรรม จริยธรมและการมีวินัย มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 3.บุคลากรมทีัศนคติ มีค่านิยมและเจตคติทีสุ่จริตและเข้าถึงต่อต้านการทุจริต  
 4.บุคลากรและองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหลักธรรม น าการบริหาร น าการท างาน และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สังคมมีความเชื่อมั่น  



 
 
 
     ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางปาลิกา  อ่อนค าเหลือง) 
      นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
                
 
      ลงชื่อ                                         ผู้อนุมัตโิครงการ 
                         (นายคงศักดิ์  ชัยยชนะ) 
     นายแพทย์ช านาญการรักษาการในต าแหน่ง 
                                                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการประชุม   

โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน โรงพยาบาลขุนตาล 
 วันพุธที่ 25  กุมภาพนัธ์  2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ  ห้องประชมุรอยพระบาท  โรงพยาบาลขุนตาล   
............................................................................................................................................. 

 
 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 
 
09.30 – 10.00 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ท างาน โรงพยาบาลขุนตาล 
 
10.0๐ – 12.00 น. อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง

ต่อต้านทุจริต” 
  
12.๐๐ – ๑3.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 – 14.๐๐ น. อบรมเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระท าผิด 
  
12.๐๐ – ๑3.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑4.๐๐ – ๑5.30 น.      อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
หมายเหตุ   เวลา 10.30-10.45/14.00-14.15  น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


