
1. ชื่อโครงการ : 

 การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้าง พัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ เพ่ือการ

ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสูงเนิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

3. หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา” โดยสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย และพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย 
ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดขอบต่อสังคม มีจริยธรรมและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์อยู่กับสิ่งแวดล้อม
อย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี โดยมี
วิสัยทัศน์ที่จะท าให้ประชาชนไทยอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ มีสัมมาอาชีพท างาน
ด้วยความสุข ด ารงชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียง ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน น าโดยพลเอ
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือวันที่ 11 กันยายน 
2557 รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจใน
ระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การมีผลประโยชน์ทับซ้อนและตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 บัญญัติให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2 ข้อ 5 ก าหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และข้อ 6 ก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มีชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็น

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ือการสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม และ
รักษาวินัย สร้างระบบราชการ ใส สะอาด ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความซ้ือสัตย์สุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริต โรงพยาบาลสูงเนินจึงได้จัดโครงการ อบรมให้ความรู้ด้านการเสริมสร้าง พัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 

 



4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

 2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการทางวินัย และละเมิดให้แก่ผู้เข้าอบรม 

 3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าในในการพัฒนาด้านจริยธรรม 

 4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตลอดจนถ่ายทอด
ให้ผู้เก่ียวข้องในหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องได้

อย่างถูกต้อง 

5.กลุ่มเป้าหมาย 

 หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน 

6. ระยะเวลาด าเนิน 

 ปีงบประมาณ 2564 

7. สถานท่ีด าเนินการ 

 ณ  ห้องประชุมศรีจนาศะ อาคารศรีจนาศะ  โรงพยาบาลสูงเนิน 

8. ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน 

 รายละเอียดแนวทาง/แผนการด าเนินงานและน้ าหนักความส าคัญของกิจกรรม 

กิจกรรม % ถ่วงน้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

1.เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 10 % ทีมงานพัฒนาบุคลากร /กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

2.ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 30 % 

3. การด าเนินการตามโครงการ 50 % 

4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 10 % 

 

9. งบประมาณ 

 ไม่มี 

 



10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 10.1  บุคลากรของโรงพยาบาลสูงเนิน มีความรู้ด้านการเสริมสร้าง พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ

รักษาวินัยข้าราชการ ไม่มีการกระท าผิดวินัยในหน่วยงาน 

 10.2 บุคลากรของโรงพยาบาลสูงเนิน ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน 

 11. การประเมินผล 

 1. ข้าราชการและบุคลากรของโรงพยาลสูงเนิน ได้รับการอบรมครบตามกลุ่มเป้าหมาย 

 2. บุคลากรของโรงพยาบาลสูงเนิน ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 

12. ผู้เสนอโครงการ 

                                                     

       (นางเพ็ญนภา   ต้ังปณิธานนันท์) 
        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
13. ผู้อนุมัติโครงการ 

      

                             

                                                   (นายวิชาญ  คิดเห็น) 

                                                นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน    

 



โครงการอบรม การให้ความรู้ด้านการเสริมสร้าง พัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย
ข้าราชการ เพ่ือป้องกันมิให้กระท าผิดวินัยและจริยธรรม ปีงบประมาณ   2564 

ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ  โรงพยาบาลสูงเนิน 
วันท่ี    8  มกราคม  2564  เวลา  13.00 – 16.00 น. 

 
วัน / เวลา กิจกรรม 

13.00-13.20 ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 
13.20-14.00 พิธีเปิดการประชุมโดย นางมณีรัตน์  อวยสวัสด์ิ  (แทนผู้อ านวยการ) 

พร้อมช้ีแจงความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 

14.00-14.45 วินัย และการรักษาวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรม และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยนางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

14.45-15.30 มาตรการด้านวินัยท่ีส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ 
2.มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา  
3.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  ค่าเบ้ียเล้ียง 
4.มาตรการการจัดซ้ือจัดจ้าง 
โดยนางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

15.30-15.45 ตัวอย่างการกระท าผิดวินัย (เอกสารตัวอย่างจากกลุ่มวินัย ส านักงานปลัดฯ)  
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ประเด็นสงสัย 

15.45-16.00 สรุปผลการอบรม และปิดการอบรม 
 
 
 


