
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and TransparencY 

Assessment : ITA) ภายใต้แนวคิด '~จิตพอเพียงต้านทุจริต"ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

หลักการและเหตุผล 

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป.๑ ค. (ปลูก และปลุกจิตสำนึก ปัองกัน ปราบปราม และ 

เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที ส่อดคล้องกับแผนแม่บท ด า้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิซอบ ระยะ ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)โดยมุ่งเน้นประเด็นการปัองกันการทจริตฝานกระบวนการปลูกฝัง 

วิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้แนวคิด <~จิตพอเพียง ต า้นทุจริต" โดยใช~มเดล 

'~STRONG'' ในการขับเคลื่อน โดยการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง โปร่งใส มี คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบ~อย่างสมํ่าเสมอ 

จนเป็นวิถีชีวิต นำไปสู่ความยั่งยืน ของหน่วยงานคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ทำงานบนพื้นฐาน ความรู้ 

ค่คูุณธรรม มีความสุขทั้งผูไห้บริการและผู้รับบริการ บุคลากรสาธารณสุขเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ มีบทบาทในการ 

พ ฒันาและขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ เป้าหมาย สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเป็นผู้ 

ที ม่ีพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบ~งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวิน ยั โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบ~งานเพื่อ 

ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เห็นความสำคํณู่และเกิดความ 

ตระหนัก จึงได้จัดทำ โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ภายใต้แนวคิด '~จิตพอเพียงต้านทุจริต''ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็น 

การปลูกจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบ~งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีค่านิยม เพื่อ 
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เสรมสรางอตลกษณ พอเพยง มวนย สุจรต จตอาสา ซอสตย กตญญกตเวท เสยสละ มาเชเนการบฏบตงานเพอ 

ประโยซน์ส่วนรวม มีพื น้ฐานจิตที่พอเพียงมีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิซอบ โดยการนำหลักปรัซญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบ~งานอย่างสมํ่าเสมอจน เป็นวิถีชีวิต นำไปสู่ 

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากร 

ต่อหน่วยงาน และเป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอื่นได้ 

ว ตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรให้มีการปฏิบติงานเพื่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิบ~งานตามจรรยาบรรณข้าราชการ มี คุณธรรมจริยธรรม 

แยกแยะผลประโยซน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากร ต่อหน่วยงาน เป็นที่ประจักษ์แก่หน่วยงานอื่นได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๑๙๓ คน 

วิธีการดำเนินงาน 

๑. จ ดัทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๒. ดำเนินการจัดกิจกรรม ด งันี้ 

๒.๑ จ ดักิจกรรมสร้างจิตสำนึก และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตใน 

หน่วยงาน (zero Toierance) ให้กับทีมผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานทุกคน ในโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ในที่ประชุมประจำเดือน 



๒.๒ จ ดักิจกรรมซี้แจงความเข้าใจแก่บุคลากร โดยการบรรยาย ในวันประชุมประจำเดือน 

๒๕๖๔ดำเนินการบรรยาย'~จิตพอเพียงต้านทุจริต"โดยใช~มเดล ~เSTRONG'' ประยุกตใช้การ ฒนา 

บุคลากรตามหลักปรัชญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง 

S : Sufficiency หมายถึง การน้อมนำปรัชณูาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใซ้เป็~ กใน 

การท างานและการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่าง ในการเผยแพร่แนวคิดการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต 

T : Transparency หมายถึง หน่วยงานมีระบบการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาศ่สดุ เช่น แผนการจัดหา~สดุ 

รายการผลการจัดชื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ การ ปฏิบ~งานบนฐานของความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน 

ในการปฏิบ~ภารกิจ ตรวจสอบได้ มีความไว้วางใจซี่งกันและกันของบุคลากรในหน่วยงาน 

R : Realize หมายถึง การตระหนักรู้ถึงป้ณูหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น สามารถวิเคราะห์และระบุ 

ถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก~ข 

ปัญหา ด งักล่าวได้ 

O : Onward หมายถึง บุคลากรมีแนวคิดมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้าง 

ว ฒันธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้ เกิดขึ้นและไม่ย่อท้อต่อการแก่ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบให้สิาเร็จลุล่วงได้ตาม 

เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน 

N : Knowledge หมายถึง บุคลากรต้องมีการ ฒนาองค์ความรู้อย่างสมํ่าเสมอ เพีอให้เท่าทันสถานการณ์ทุจริต 

G : Generosity หมายถึง บุคลากรร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน เกิดความเอื้ออาทรบนพื้นฐาน ของจริยธรรมและ 

พอเพียง ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓0 ก นัยายน ๒๕๖๔ 

สถานที่ดำเนินการ 

ครั้งที่ ๑ ทีมผู้บริหาร ห้องประชุมฝ่ายแผนงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ครั้งที่ ๒ ทีมผู้ปฎิบัติ ห อ้งประชุม ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลเสาไห้เฦลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

งบประมาณ 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

การประเมินผล 

๑. จากพฤติกรรมและมีจิตสำนึกของบุคลากร ในการปฏิบ~ติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตาม 

หลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาซนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เป็นที่ยอมรับของ 

ผ้รู บับริการหรือประชาชน 

๒. จากพฤติกรรมของบุคลากร ปฏิบ~งานด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น ที ต่ัง้ 

ไม่เกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตในการให้บริการ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากรและหน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรได้รับกา์ ฒนาจิตสำนึกในการปฏิ~~หน้าที่เพื่อส่วนรวมปฏิบ~ง ว วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบ~เป็นวิถีชีวิตจนเกิดเป็นวัฒนธรรม องค์กรได้ 

๒. บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยม ปฏิบ~งานด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ แยกแยะผลประโยชน์ส่วน 

บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๓. บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากร ต่อหน่วยงาน 

เป็นที่ประจัก่ษ์แก่หน่วยงานอื่นได้ 



สรุปในภาพรวมของการดำเนินโครงการ 

เป็นโอกาสพัฒนาและฝึกทักษะการนำเสนอแก่เจ้าหน้าที่ ทั ง้การเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าห~าที่เรื่องการ 

<ป้องกันการทุจริตผ่าน กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ 

แนวคิด '~จิตพอเพียง ต้านทุจริต'' โดยใซ้โมเดล เ~sTR๐NG''ทำให้ระบบราชการมีการ~ฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรม 

ที ด่ี และคณะผู้ดำเนินการจะได้พัฒนาต่อไป 

ป้ญหาอุปสรรค 

เจ้าหน้าท่~ม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ในวันที่กำหนด 

ข อ้เสนอแนะ 

๑. เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางอื่นได้แก่จัดทิาเอกสารเวียนหัวห~าหน่วยงานถ่ายทอดแจ้งในกลุ่มLine 

gohksohkmuj เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลความรไนเรื่องดังกล่าว 

๒. จ ดักิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากร ทั ง้เรื่อง ''พอเพียง มีวิน ยั สุจริต จิตอาสา ซือ่สัตย์ 

กตัญญกตเวที เสียสละ" 

๓. จ ดัประชุมกลุ่มย่อย ~.,_,~~~.,.-
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(นางคันิ่ธารัตน์ สุนทรประทุม) 

พยาบาลวิชาชีพซำนาณูการพิเศษ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

โรงพยาบาลเสาไห้เฦลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
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ลงชื่อ   ผ้รู บัทราบ 

( นายสมชาติv สุจริตรังษี ) 

ผ้อูำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
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