
 

รายงานการอบรมใหความรูดานการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง
การปองกันมิใหกระทําผิดวินัย และการปองกันผลประโยชนทับซอนโดยใชหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา ใหแกเจาหนาที่โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ประจําป 2565 
 

การจัดอบรมใหความรูโดยวิทยากรที่มีความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ 2551 วินัยและรักษาวินัยและกฎหมายที่เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ใน       
วันที่11 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมเวียงทองกวาว ชั้น 2 ตึกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลเวียหนองลอง 
กลุมเปาหมาย:  เจาหนาที่โรงพยาบาลเวียหนองลอง จํานวน 87 คน 
งบประมาณและคาใชจายในการอบรม : ไมใชงบประมาณ 
ความคิดเห็นของผูเขารวมอบรม: 
ตารางที่ 1 ดานวิทยากร/การบริการของเจาหนาที่ 
หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด พึงพอใจมาก 
1 . ก า ร จั ด ขั้ น ต อน ขอ งกิ จ ก ร ร ม /
ระยะเวลาเหมาะสม 

20.25 60.75 17.75 - มาก 

2.วิทยากรอธิบายไดชัดเจน สามารถ
ถายทอดความรูตามลําดับขั้นตอน 

16.50 70.50 7.00 - มาก 

3.การใชสื่อเหมาะสมกับการอบรม 29.95 55.40 12.95 - มาก 

4.การประสานงานของ เจ าหนาที่
โครงการ 

38.12 55.82 4.55 - มาก 

สรุปภาครวม 26.20 60.61 10.56 - มาก 

จากตารางที่ 1 แสดงใหทราบวา ผูเขารวมอบรมสวนใหญ มีความพึงพอใจภาครวมในระดับมาก 
 
ตารางที่2 ดานความรู/ความเขาใจ 
หัวขอการประเมิน มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด พึงพอใจมาก 
1 . ก า ร จั ด ขั้ น ต อน ขอ งกิ จ ก ร ร ม /
ระยะเวลาเหมาะสม 

3.55 90.12 3.00 - มาก 

2.วิทยากรอธิบายไดชัดเจน สามารถ
ถายทอดความรูตามลําดับขั้นตอน 

9.12 88.45 1.55 - มาก 

3.การใชสื่อเหมาะสมกับการอบรม 5.00 78.24 14.10 - มาก 

สรุปภาครวม 5.89 85.6 6.21 - มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงใหทราบวา ผูเขารวมอบรมสวนใหญ มีความพึงพอใจภาครวมในระดับมาก 
 
 
 

-2-/ผลที.่.. 
 
 
 



 
 

-2- 
ผลที่ไดรับ 
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและอนวทางการปฎิบัติดาน
วินัย และการรักษาวินัย 
2. ผูเขารับการอบรมมีความรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางการปฎิบัติดานการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
3. ผูเขารับการอบรมเกิดความตระหนักและมีทัศนคติที่ดี สามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชน
สูงสุด และนําไปปฎิบัติงานไดอยางถูกตอง 
 
สรุปเนื้อหาวิชาที่บรรยาย 
ความสําคัญของคณุธรรม  จริยธรรม 
1. ชวยใหชีวิตดําเนินไปดวยความราบรื่นและสงบสุข  ไมพบอุปสรรค 
2. ชวยใหคนเรามีสติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลา  ไมเผลอตัว  ไมลืมตัว จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดก็จะระมัดระวังตัว
อยูเสมอ 
3. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลในชาติ 
4. ชวยควบคุมไมใหคนชั่วมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น การปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางแกผู อ่ืน  นับวาเปนคุณแกสังคม  
เพราะนอกจากจะเปนตัวอยางโดยการชี้นําทางออมแลว  ยังจะออกปากแนะนําสั่งสอนโดยตรงไดอีกดวย 
5. ชวยใหมนุษยนําความรูและประสบการณ ที่ร่ําเรียนมาสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคา 
6. ชวยควบคุมการเจริญทางดานวัตถุและจิตใจของคนใหเจริญไปพรอม ๆ กัน 
7. ชวยสรางความมั่นคงทางจิตใจใหมนุษย 
 
คุณธรรมในการทํางาน 
       คุณธรรมในการทํางาน  หมายถึง  ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพคุณธรรม
สําคัญที่ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จมีดังนี้ 
1. ความมีสติสัมปชัญญะ  หมายถึง  การควบคุมตนเองใหพรอม  มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรูทางประสาท

สั มผั ส  การ ใชปญญาและเหตุ ผล ในการตั ดสิน ใจที่ จะประพฤติปฏิบั ติ ใน เ รื่ องต า งๆ ไดอย า ง
รอบคอบ  เหมาะสม และถูกตอง 

2. ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย  วาจา  และใจ  ไมคิดคด
ทรยศ  ไมคดโกง  และไมหลอกลวงใคร 

3. ความขยันหมั่นเพียร  หมายถึง  ความพยายามในการทํางานหรือหนาที่ของตนเองอยางแข็งขัน ดวยความ
มุงมั่นเอาใจใสอยางจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ 

4. ความมีระเบียบวินัย  หมายถึง  แบบแผนที่วางไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหถูกลําดับ  ถูกท่ี  มี
ความเรียบรอย  ถูกตองเหมาะสมกับจรรยาบรรณ  ขอบังคบั  ขอตกลง  กฎหมาย  และศีลธรรม 

5. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความเอาใจใสมุงมั่นตั้งใจตองาน  หนาที่  ดวยความผูกพัน  ความ
พากเพียร  เพ่ือใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
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6. ความมีน้ําใจ  คือ  ปรารถนาดีมีไมตรืจิตตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบความสุข  และชวยเหลือผูอ่ืนให

พนทกุข 
7. ความประหยัด  หมายถึง  การรูจักใช รูจักออม  รูจักประหยัดเวลาตามความจําเปน  เพื่อใหไดประโยชน

อยางคุมคาที่สุด 
8. ความสามัคคี  หมายถึง  การที่ทุกคนมีความพรอมทั้งกาย  จิตใจ  และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มี

จุดมุงหมายที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จโดยไมมีการเก่ียงงอน 
 
จริยธรรมในการทํางาน 

จริยธรรมในการทํางาน  หมายถึง  กฎเกณฑที่เปนแนวทางปกิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือวาเปนสิ่งที่
ดีงาน  เหมาะสม  และยอมรับ การทํางานหรือการประกอบอาชีพตาง ๆ  

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อมุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ  ใหเปนคนดีในการบริการวิชาชีพ  ใหคนใน

วิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณ  มีความสําคัญและจําเปนตอทุกอาชีพ  ทุกสถาบัน  และหนวยงาน  เพราะเปนที่ยึดเหนี่ยว

ควบคุมการประพฤติ  ปฏิบัติดวยความดีงาม 
 
ความสําคัญของจรรยาบรรณ 

เพื่อใหมนุษยสามารถอาศัยอยูรวมกันไดอยางสงบสุข  จึงตองมีกฎ  กติกา  มารยาท  ของการอยุ
รวมกัน  ในสังคมที่เจริญแลวไมมองแตความเจริญทางวัตถุ 
  
จริยธรรมในการทํางานผูบริหาร 
1. มีหิริโอตตัปปะ 
2. เวนอคติ 4 ประการ 
3. มีพรหมวิหาร 4 
4. มีสังคหวัตถุ 4 

 
มาตรการในการปองกันความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

1. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 
2. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิ้น และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 
3. กําหนดขอพึงปฎิบัติ 

 

 
               (นายชินพันธ   เลือดนักรบ) 
          นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
              ผูรายงาน 


