
 

(๑)  โครงการ   :   โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
                        น  าหนาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
      กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั ง  
                        การป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

(๒)  แผนงาน        บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓)  โครงการ      ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 

(๔)  กิจกรรม      พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
(๕)  สอดคล้องกับนโยบาย/แผนแม่บท. ระยะ ๕  ปี 

      นโยบายรัฐบาล. ข้อ ๑๐      การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  
                                          ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก                                 
      แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางท่ี ๑ สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

(๖) หลักการและเหตุผล 

  จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรภาครัฐใน
การปฏิบัติงานโดยใช้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนเก่งและคนดี มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น เป็นมืออาชีพยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมในหน่วยงาน เกิดความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดท าโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างานต่อไป 
 

(๗)  วัตถุประสงค์ 
  ๗.๑ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาของข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญ
ในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

  ๗.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
 
 
 
 



  ๗.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เข้ารับการอบรม
น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 (๘)  ระยะเวลาด าเนินการ  สถานที่  และกลุ่มเป้าหมาย 
  ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 9  มีนาคม  ๒๕๖5 
  สถานที่   ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว 
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว จ านวนทั งสิ น 20 คน 

(๙) แผนการด าเนินงาน/วิธีจัดการอบรม 
  ๙.๑ จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
  ๙.๒ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
  ๙.๓ ด าเนินการจัดการอบรม 
  ๙.๔ สรุปผลการจัดอบรมฯ 
  วิธีการจัดอบรม 
  - การบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม/การน าเสนอผลงาน 

(๑๐) งบประมาณ 
  - บูรณาการร่วมกันกับโครงการอบรมให้ความรู้บุคลการในหน่วยงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต : 
STRONG   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti – Corruption Education)  
(๑๑)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว 

(๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๒.๑  บุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑๒.๒  บุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง 
ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ 

  ๑๒.๓  บุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ มีความรู้และสามารถป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ นในสังคม 
ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

 

 

 

 

 

 



(๑๓)  การอนุมัติโครงการ 

 

     ลงชื่อ                                                                                                          ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

                                                     ( นางสาวจินตนา  กีเกียง ) 
                                                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 

 

 

                                                     ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                    ( นายจักรพงษ์  ศรีพุทธ ) 
                                                   สาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว 

 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าหนาว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและ
การรักษาวินัยรวมทั งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย “ไม่ใช้งบประมาณในการจัดอบรม” เนื่องจากบูรณาการ
ร่วมกับโครงการอบรมให้ความรู้บุคลการในหน่วยงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต : STRONG   ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอน  าหนาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)       


