
รายงานการจัดกิจกรรม 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสาธารณสุขในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 256๓ 
กิจกรรมด าเนินการ 

1. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
บุคลากรสาธรณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์ 

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมภายใต้แนวคิด 
“จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ Model STRONG 

3. ประชุมให้ความรู้ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่บุคลากร 
4. จัดท ามาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 
5. ขับเคลื่อนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct 
6. .ขับเคลื่อนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
         ผู้เข้าร่วมประชุมต่อด้านการทุจริตประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อด้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๓  น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน คัดเลือกหน่วยงานชนะเลิศ 5 ส. คนดีศรีสาธารณสุข และเรื่องเล่าดีเด่น ความเป็นมา 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด มีคุณภาพและมีคุณธรรม จึงสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานด าเนินงานด้านคุณธรรม เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ในแต่ละปีจะมีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน เพ่ือน ากิจกรรมประสบความส าเร็จไปใช้ต่อยอดในหน่วยงานตนเองและมีการประกวดหน่วยงาน
คุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข ส่งเข้าคัดเลือกในระดับจังหวัด เขตและประเทศต่อไป 
ผลที่ได้รับ 

-มีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของบุคลากรในสังกัดสาธารณสุข ทุกระดับ 
-ทุกหน่วยงาน รับนโยบายพัฒนาให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม และก าหนดแนวทางคัดสรรคนดีศรี

สาธารณสุข ประจ าปี 256๒ 
 

  

 



แบบรายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
วัตถุประสงค์ :  ๑) เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และ           
ส่งเสริมคณุธรรม ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                  ๒) เพื่อประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ   ประพฤติ
มิชอบ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 
 
๑. หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงพยาบาลสว่างอารมณ ์
๒. ชื่อโครงการ พัฒนาองค์ความรู้ บุคลากรสาธารณสุขในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
      กิจกรรม การยกระดับพัฒนาผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน ยกระดับการรับรู้
การทุจริต และสร้างเครือข่ายต่อตา้นการทุจริต 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ร้อยละ ๙๐ N/A การประเมินตนเองตามแบบประเมิน 

Evidence based lntegrity and 
Transparency Assessment : EBIT โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เกณฑ์การ

ประเมิน ITA 
(ร้อยละ ๙๐) 

 
๓. วัตถุประสงค์โครงการ 
    เพ่ือยกระดับการบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาล และมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก 
๔. ลักษณะโครงการ : โครงการเสร็จสิ้นภายใน ๑ ป ี
๕. ประเภทโครงการ : อบรม/สัมมนา                  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
                             สร้างเครือข่าย                  ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล 
๖. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในโครงการและเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย 
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

คิดเป็นร้อยละ 

๒๕๖๓ ไม่ใช้งบประมาณ -                - 
 
 
 
 
 



๗. เป้าหมายของโครงการที่ก าหนด 
    ผลผลิต (Outputs) ที่ก าหนด : ผลของการด าเนินงาน ร้อย ๑๐๐ 
    ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ก าหนด : โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA     (ร้อยละ ๙๐) 
๘.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
     ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
สว่างอารมณ ์แก้ไขส่วนขาดให้ครบถ้วน 
วิธีการด าเนินการ : ด าเนินการจัดการประชุมคณะท างานวางระบบงานบริหารผลการปฏิบัติงานและการ                                                            
ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ประชุมเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ชี้แจงให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
     กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินโครงการ : บุคลากรในสังกัด 
     ระยะเวลาในการด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผลการด าเนินการ 
ล าดับ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้

(บาท) 
๑ ประชุมคณะท างานวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและ               - 
๒ ประชุมเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม ชี้แจงให้ความรู้แก่

บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

ระหว่างด าเนินการ 

๑๐.ปัญหาและอุปสรรค 
• ก่อนด าเนินการ : ไม่มี 
• ระหว่างด าเนินการ : ระหว่างด าเนินการ 
• หลังการด าเนินการ : ระหว่างด าเนินการ 
๑๑. แนวทางแก้ไข : ไม่มี 


