
ร่างโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเสริมร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
                การรักษาวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาลเก้าเลี้ยว 
ผู้รับผิดขอบโครงการ : นางสาวมาริสา  เขียวสด   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัตหิน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทั่วไป 
               มือถือ 0879068750 
               นางสิริพร  ธนลาภอนันต์ 
               มือถือ 0840911824 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 056-383564 ต่อ 103  โทรสาร 056-383564 
                                          .................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
          วินัยข้าราชการมีจุดมุ่งหมายให้ราชการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ
เจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หากข้าราชการมีวินัย ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพ่ือความผาสุกของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดี
ของระบบราชการ ประชาชนก็จะเกิดความเชื่อถือศรัทธา ดังนั้น จึงต้องก าหนดข้อห้ามหรือข้อพึงปฏิบัติ
ส าหรับข้าราชการ นอกจากนี้วินัยข้าราชการยังมีลักษณะเป็นจรรยาวิชาชีพของข้าราชการซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ธ ารงศักดิ์ศรีของข้าราชการอีกด้วย  การกระท าใดที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของต าแหน่งหน้าที่ราชการ  จึงอยู่ในข่าย
ที่อาจผิดวินัยข้าราชการได้  เนื่องจากข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการและติดต่อกับ
ประชาชน  ข้าราชการจึงต้องท าตัวให้ประชาชนเชื่อถือ  ไว้วางใจ  และเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนเมื่อ
ข้าราชการมีวินัยดี  ประชาชนก็จะมีความเชื่อถือศรัทธาผู้นั้น  และส่งผลให้ประชาชนศรัทธาในหน่วยงานและ
รัฐบาลโดยรวมอีกด้วย 
          โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  ให้ความส าคัญการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับรักษาวินัยและป้องกันการ
กระท าผิดวินัย  จึงจัดท าโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม  การรักษา
วินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขึ้น  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและ
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  เพ่ือเป็นการรณรงค์การรักษาวินัยให้กับข้าราชการ  อันส่งผลต่อการรักษา
วินัยของข้าราชการและภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
          2.1เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของข้าราชการให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเก้าเลี้ยว 
          2.2เพื่อรณรงค์การรักษาวินัยและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการให้กับเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเก้าเลี้ยว 
           2.3เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทัศคติ  จิตส านึก  ตลอดจนพฤติกรรมของข้าราชการให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเก้าเลี้ยวเป็นผู้มีวินัย  อันจะเป็นการป้องกันการกระท าผิดวินัยของ
ราชการและการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย... 



 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
          3.1เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว                                             จ านวน  129  คน 
          3.2เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน 1 แห่งๆ ละ 1 คน       จ านวน 1  คน 
          3.3เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  6  แห่ง ๆละ 1  คน    จ านวน  6  คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  136  คน 
4.ขั้นตอนการด าเนินการ 
          4.1จัดท าโครงการเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
          4.2ประชุมข้ีแจงคณะท างานเพ่ือเตรียมการในการด าเนินการ 
          4.3ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          4.4ด าเนินการในส่วนของเงินนอกงบประมาณที่ใช้ 
          4.5ด าเนินการตามก าหนดการ 
          5.6ประเมินผลการด าเนินการและสรุปผลเพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา 
5.ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมีนาคม-พฤษภาคม  2564 
6.ผังควบคุมก ากับ(Gantt  Chart) 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค.64 พ.ค.64 

1.จัดท าโครงการ 
2.ประชุมชี้แจงคณะท างานเพ่ือ
เตรียมการในการด าเนินการ 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
4.ด าเนินการในส่วนของเงินนอก
งบประมาณท่ีใช้ 
5.ด าเนินการตามก าหนดการ 
6.ประเมินผลการด าเนินการและ
สรุปผลเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 

  นางสาวมาริสา  เขียวสด/
นางสิริพร  ธนลาภอนันต์ 

 
7.สถานที่ด าเนินการ 
          ห้องประชุมโรพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 
 
 

8. งบประมาณ... 



 
 

8.งบประมาณ 
          เงินนอกงบประมาณ(เงนิบ ารุง)โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  จงัหวดนครสรรค์ เป็นเงิน  2,100.00  บาท 
(สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง  ดังนี้ 
          -ค่าอาหารว่าง  จ านวน 2  รุ่น รุ่นละ  68  คน  มื้อละ  15  บาท  เปน็เงิน  2,040  บาท 
9.การประเมินผล 
          ประเมินความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การรักษาวินัยและการ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย  ก่อนและหลังการอบรม 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1เจ้าหน้าที่ในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเก้าเลี้ยวไดรับความรู้เกี่ยวกับวินัยและ
จริยธรรมของข้าราชการ 
          10.2เจ้าหน้าที่ในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเก้าเลี้ยวมีจิตส านึกที่ดีและปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของวินัยข้าราชการ 
          10.3เจ้าหน้าที่ในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเก้าเลี้ยวมีทัศคติ  จิตส านึก  ตลอดจน
พฤติกรรมของข้าราชการเป็นผู้มีวินัย  อันจะเป็นการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ 
11.ผู้เสนอโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางคุณธรรม  จริยธรรม  การรักษาวินัย  
และการป้องกันการกระท าผิดวินัย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบ ารุง)
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  เป็นเงิน 2,040.00 บาท(สองพันสี่สิบบาทถ้วน) 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                        (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 
                               นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
12.ผู้เห็นชอบโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  การ
รักษาวินัย  และการป้องกันการกระท าผิดวินัย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงิน
บ ารุง)โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  เป็นเงิน  2,040.00 บาท(สองพันสี่สิบบาทถ้วน) 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 
                         นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 
13.ผู้อนุมัติโครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การ
รักษาวินัย  และการป้องกันการกระท าผิดวินัย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ด้วยเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบ ารุง)โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  เป็นเงิน  2,040.00 บาท(สองพันสี่สิบบาทถ้วน) 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 
                         นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ก าหนดการโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

การรักษาวินัย  และการป้องกันการกระท าผิดวินัย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
วันที่......................................... 

ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
.............................................. 

เวลา  08.00น.-08.30น.   –  ลงทะเบียน   และรับเอกสาร 
เวลา  08.30น.-9.00น.    –  พิธีเปิดการอบรม 

โดย  นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์  นายแพทย์ช านาญการ รักษาการ                     
ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

เวลา  09.00น.-12-00น   – รับฟังการบรรยาย  โดย........................................................ 
เรื่อง  การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ผลประโยชน์ 
ทับซ้อนการรักษาวินัย  และการป้องกันการกระท าผิดวินัย(ต่อ) 

                                 – รับการบรรยาย  โดย.................................................................. 
เรื่อง  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค/ระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2564   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

                                – รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สอบถามและประเมินผลการอบรม 
 
หมายเหตุ:  รับประทานอาหารว่าและเครื่องดื่ม  เวลา  10.00น-10.15 น.                              
 
                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


