
 
 

(๑)  โครงการ   :   โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    
บึงสามพัน   จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
      กจิกรรมที ่๑ : โครงการอบรมเก่ียวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้ง 
การป้องกันมีให้กระทำผิดวินัย 
(๒)  แผนงาน        บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓)  โครงการ      ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 

(๔)  กจิกรรม      พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
(๕)  สอดคลอ้งกบันโยบาย/แผนแมบ่ท. ระยะ ๕  ปี 
      นโยบายรัฐบาล. ข้อ ๑๐      การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  
                                          ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

      แผนแม่บท ฯ ระยะ ๕ ปี      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัญชาของ  
                                          เศรษฐกิจพอเพียง 

      แนวทางตามงบประมาณบรูณาการ  แนวทางท่ี ๑ สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

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

(๖) หลกัการและเหตผุล 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) มีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ให้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต. ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ได้ส่งผ่านความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – 
Corruption) กระทรวงสาธารณสุข STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ วิธีคิด ให้บุคลากรทุกคนเกิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ นำไปใช้เป็น
แนวทางในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และการประยุกต์
หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต อันประกอบด้วย  ความพอเพียง (sufficient : 
S) ความโปร ่งใส (transparent : T)  ความตื ่นร ู ้   ( realise : R)  ม ุ ่งไปข้างหน้า (onward : O)  ความรู้  
(knowledge : N) ความเอื้ออาทร (generosity : G) ที่สอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๔ คุณธรรมสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  งานบริหาร  สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดทำโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    บึงสามพัน   จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  เกิดค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 

 

 

 



 

 

 

 

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

๗.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 

๗.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เข้ารับการอบรม 
นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

(๘)  ระยะเวลาดำเนินการ  สถานที่  และกลุ่มเป้าหมาย 
  ระยะเวลาดำเนินการ. วันที่   9   มีนาคม  ๒๕๖5 
  สถานที่   ห้องประชุมสามพันหนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 
  กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน 

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

(๑๐) งบประมาณ 
  - ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น      ๒,๐๐๐   บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ x ๒๕ x ๒ = ๑,๐๐๐ บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน 20 x 5๐       = ๑,๐๐๐ บาท     

(๑๑)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหาร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๒.๑ บุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นำต้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 

๑๒.๒ บุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง 
ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ 

๑๒.๓ บุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ มีความรู้และสามารถป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ 



 
 

(๑๓)  การอนุมัติโครงการ 

 

 

     ลงชื่อ     ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

                              
                            ( นายณประวีร์  ณัฐวรศาสตร์ ) 

                              นักวชิาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
 

 

 

                                                    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                  (นายสุเทพ  วรรณา) 

                                                               สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 

 

  
 
 
   

 
 

 
 

โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน   จังหวัด
เพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 

 
 


