
 

 

 
 
 
 

รายงานผลการฝกอบรม 

โครงการใหความรูการเสรมิสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอน้ำหนาว 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

วันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
กลุมงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

 
 
 
 
 

                                                                                   ผูจัดทำรายงาน 
นางสาวจินตนา  กีเกียง 



 

บทสรุป 
 
 

  โครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงานโครงการใหความรูการเสริมสรางและพัฒนาทางดาน
จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญในการสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมี
ความโปรงใสและเปนธรรม มีคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางกลุมเปาหมายไดแก บุคลากรในหนวยงานทุกระดับ 
จำนวน  ๗๐  คน ในวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมจิตพอเพียงตาน
ทุจริต ณ หองประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว หนวยงานที่รับผิดชอบประกอบดวย กลุมงานบริหาร
ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 

  โครงการอบรมใหความรูการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอำเภอน้ำหนาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสรางและ
พัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย แผนงานบูรณาการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาความรูให
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สอดคลองกับนโยบาย/แผนแมบท. ระยะ 
๕  ป นโยบายรัฐบาล ขอ ๑๐การสงเสริมบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ยุทธศาสตรชาติ ฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันทุจริตเชิงรุก  
แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ แนวทางที่ ๑ สรางจิตสำนึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตไดกำหนดจัดขึ้นใน
วันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมจิตพอเพียงตานทุจริต ณ หองประชุม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

  สรุปผลการประเมินโครงการโครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน :   โครงการอบรมการ
เสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
จำนวน ๒๐ คน  สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู และประสบการณที่
ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง ความรวมมือรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และสามารถประสานประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเปาหมายของหนวยงานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 

๑.ความเปนมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากนโยบายรัฐบาลที่ใหความสำคัญกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัติงานโดยใช “คุณธรรมนำการพัฒนา” สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในการปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคนเกงและคนดี มีจิตสำนึก มีความสามารถ
สูง มุงมั่น เปนมืออาชีพยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต สงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใชมาตรการ
ทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมในหนวยงาน เกิดความโปรงใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กลุมงานบริหารทั่วไป  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว จึงจัดทำโครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการทำงานตอไป 

โครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ        
น้ำหนาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนา
ทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย  แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ  กิจกรรมพัฒนาความรู ให
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการทุจริต สอดคลองกับนโยบาย/แผนแมบท. ระยะ ๕  
ป   นโยบายร ัฐบาล. ข อ ๑๐ การส งเสร ิมบร ิหารราชการแผ นด ินท ี ่ม ีธรรมาภ ิบาล และการป องกัน                                         
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตรชาติ ฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันทุจริต
เชิงรุกแนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางที่ ๑ สรางจิตสำนึก และปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตรอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม รอยละ ๗๓ 

วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 
  ๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาของขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญ
ในการสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 

  ๒. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหผูเขารับการอบรม มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง 
  ๓. เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหผูเขารับการอบรมนำไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 



 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ  สถานที่  และกลุมเปาหมาย 

  ระยะเวลาดำเนินการ. วันที่   ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  สถานที่   หองประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว 
  กลุมเปาหมาย  บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ จำนวนทั้งสิ้น 20  คน 

ขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ   
  ๑ จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
  ๒ ศึกษาขอมลู วางรูปแบบการดำเนินการ 
  ๓ จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงาน 
  ๔ ประสานงานเรื ่องสถานที ่ กำหนดวันเวลาในการดำเนินงาน และกิจกรรมหนวยงาน
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ 

๕ ประชุมช้ีแจงการดำเนินงานแกคณะทำงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๖ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
  ๗ เตรียมการจดังาน 
  ๘ ดำเนินการจัดกิจกรรม 

ผลการประเมนิโครงการ 
  ๑ บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม จำนวน ๒๐ คน เปนรอยละ ๑๐๐ 

  ๒ บุคลากรที่ผานการอบรมฯ สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ความรู และประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเปนผูนำดานคุณธรรม จริยธรรม ในองคกรอยางสรางสรรค 

 
 

 
                    ( นางสาวจินตนา  กีเกียง ) 

                    เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

 
 
 
 

  
 

                                                            ( นายวัฒนศักด์ิ  จันทรแปลง ) 
                                                              สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว  

 
 

 


