
 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/2014 วันท่ี       4  มีนาคม  2565   

เรื่อง  เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ดวยโรงพยาบาลวังโปง  โดยกลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทำโครงการอบรมใหความรูภายใน
หนวยงาน เรื่อง การเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ขอกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ เห็นความสำคัญในการสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม มีกระบวนทัศน 
วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุงเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง ระยะเวลาดำเนินการในวันท่ี ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕ โดย
บูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมจิตพอเพียงตานทุจริต ณ หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  
โรงพยาบาลวังโปง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติโครงการท่ีแนบเรียนมาพรอมนี้ 

 

 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
         
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 
 

(๑)  โครงการ   :   โครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม และการรักษาวินัย
รวมท้ังการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลวังโปง   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
      กิจกรรมท่ี ๑ : โครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม และการรักษาวินัย
รวมท้ังการปองกันมิใหกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลวังโปง   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 (๒)  แผนงาน        บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓)  โครงการ      ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ 

(๔)  กิจกรรม      พัฒนาความรูใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต      
(๕)  สอดคลองกับนโยบาย/แผนแมบท. ระยะ ๕  ป 
      นโยบายรัฐบาล. ขอ ๑๐      การสงเสริมบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตรชาติ ฯ ระยะท่ี ๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันทุจริตเชิงรุก                                 
แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางท่ี ๑ สรางจิตสำนึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต 

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

(๖) หลักการและเหตุผล 

  จากนโยบายรัฐบาลท่ีใหความสำคัญกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากร
ภาครัฐในการปฏิบัติงานโดยใช “คุณธรรมนำการพัฒนา” สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในการ
ปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคนเกง
และคนดี มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน เปนมืออาชีพยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซ่ือสัตยสุจริต สงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐปฏิบั ติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมในหนวยงาน เกิดความโปรงใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  กลุมงานบริหารท่ัวไป  
โรงพยาบาลวังโปง จึงจดัทำโครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม โรงพยาบาลวัง
โปง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(๗)  วัตถุประสงค 
  ๗.๑ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ขอกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ เห็นความสำคัญในการสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 

  ๗.๒ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจใหผูเขารับการอบรม มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม 
และคานิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุงเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง 
  ๗.๓ เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหผูเขารับการ
อบรมนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 (๘)  ระยะเวลาดำเนินการ  สถานท่ี  และกลุมเปาหมาย 
  ระยะเวลาดำเนินการ. วันท่ี 9  มีนาคม  ๒๕๖5 
  สถานท่ี   หองประชุมเคียงสัตตบรรณ  โรงพยาบาลวังโปง 
  กลุมเปาหมาย  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จำนวนท้ังสิ้น      50   คน 

(๙) แผนการดำเนินงาน/วิธีจัดการอบรม 
  ๙.๑ จัดทำโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
  ๙.๒ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
  ๙.๓ ดำเนินการจัดการอบรม 
  ๙.๔ สรุปผลการจัดอบรมฯ 
  วิธีการจัดอบรม 
  - การบรรยาย/กิจกรรมกลุม/การนำเสนอผลงาน 

(๑๐) งบประมาณ 
  - บูรณาการรวมกันกับโครงการอบรมใหความรูบุคลการในหนวยงาน จิตพอเพียงตาน
ทุจริต : STRONG   โรงพยาบาลวังโปง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
(Anti – Corruption Education)  
(๑๑)  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง  

(๑๒)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๑๒.๑  บุคลากรท่ีผานการอบรมฯ สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู และประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเปนผูนำดานคุณธรรม จรยิธรรม ในองคกรอยางสรางสรรค 
  ๑๒.๒  บุคลากรท่ีผานการอบรมฯ สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู และประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความสามัคคี 
ปรองดอง ความรวมมือรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเปาหมายของหนวยงานได 

 

 

 



 

 

  ๑๒.๓  บุคลากรท่ีผานการอบรมฯ มีความรูและสามารถปองกันและลดปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม ท่ีเกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงขาราชการ และเจาหนาท่ีรัฐ 

 

(๑๓)  การอนุมัติโครงการ 

 

 

     ลงชื่อ     ผูเขียน/ผูเสนอโครงการ 

                                                                  (นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง ) 
                                                               นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                                                 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
 

 

 

                                                    ลงชื่อ     ผูอนุมัติโครงการ 

                                                                     (นายสรุศักดิ์  จันทรเกตุ) 
                                                            นายแพทยชำนาญการ รักษาการในตำแหนง 
                                                                    ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 
  
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรม  โรงพยาบาลวังโปง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
กิจกรรมท่ี ๑ : โครงการอบรมเก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาทางดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมท้ังการ
ปองกันมิใหกระทำผิดวินัย “ไมใชงบประมาณในการจัดอบรม” เนื่องจากบูรณาการรวมกับโครงการอบรมให
ความรูบุคลการในหนวยงาน จิตพอเพียงตานทุจริต : STRONG   โรงพยาบาลวังโปง ประจำปงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖5  หลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)       


	บันทึกข้อความเสนอโครงการ
	โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทางจริยธรรม

