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นายนัธทวัฒน์  เกศทอง 



 
 

บทสรุป 
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานโครงการให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทย
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรใน
หน่วยงานทุกระดับ จ านวน  ๓๐  คน ในวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับ
โครงการอบรมจิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมสาราณียธรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน  หน่วยงานที่
รับผิดชอบประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามพัน   
  โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  โรงพยาบาลบึงสามพัน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สอดคล้องกับนโยบาย/แผนแม่บท. ระยะ ๕  ปี 
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑๐การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก  
แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ แนวทางที่ ๑ สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตได้ก าหนดจัด
ขึ้นในวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยบูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการอบรมจิตพอเพียงต้านทุจริต ณ 
ห้องประชุมสาราณียธรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
  สรุปผลการประเมินโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน :   โครงการอบรมการ
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  โรงพยาบาลบึงสามพัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน 
๓๐ คน  สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
สามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ 

 
                                                                                                   นายนัธทวัฒน์  เกศทอง 
                                                                                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติงานโดยใช้ “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.๒๕๖๔  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบึงสามพัน  จึงจัดท าโครงการ
อบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างานต่อไป 

โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  โรงพยาบาลบึงสามพัน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ  กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้บุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สอดคล้องกับนโยบาย/แผนแม่บท. ระยะ ๕  ปี 
นโยบายรัฐบาล. ข้อ ๑๐ การส่ง เสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน                                         
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกัน
ทุจริตเชิงรุกแนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางที่ ๑ สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๗๓ 
๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาของข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็น
ความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

  ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
  ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เข้ารับการอบรม
น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

 



๓. ระยะเวลาด าเนินการ  สถานที่  และกลุ่มเป้าหมาย 

  ระยะเวลาด าเนินการ วันที่   ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  สถานที่   ห้องประชุมสาราณียธรรม โรงพยาบาลบึงสามพัน   
  กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรในโรงพยาบาลบึงสามพัน  จ านวนทั้งสิ้น  ๓๐ คน 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ   
  ๔.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาข้อมูล วางรูปแบบการด าเนินการ 
  ๔.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานด าเนินงาน 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานที่ ก าหนดวันเวลาในการด าเนินงาน และกิจกรรมหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง 

๔.๕ ประชุมชี้แจงการด าเนินงานแก่คณะท างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๖ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 
  ๔.๘ ด าเนินการจัดกิจกรรม 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๐ คน เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  ๕.๒ บุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบึงสามพัน  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

ชือ่หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน 
วัน/เดือน/ปี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
หัวข้อ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  
โรงพยาบาลบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  
โรงพยาบาลบึงสามพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 
                           นัธทวัฒน์                                             มณีรัตน์ 
                   (นายนัธทวัฒน์  เกศทอง)                              (นางมณีรัตน์  จิตนันท์) 
         ต ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      ต ำแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
                   วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔                               ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

จักรกฤษ 
(นายจักรกฤษ  โก๋งซัง) 

ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 


