
 
1. ชื่อโครงการ :   โครงการพัฒนาความรู้ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพ่ือส่งเสริมวินัยและ 
       จริยธรรมที่ดีแก่บุคลากรโรงพยาบาลองครักษ์ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลองครักษ์ 

3. หลักการและเหตุผล 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้
ใช้ประโยชน์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตและ 
สุขภาวะที่ดี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะท าให้ประชาชนไทยอยู่เย็นเป็นสุข  ทั้งกาย  ใจ  สังคม  ปัญญาและจิตวิญญาณ  
มีสัมมาอาชีพท างานด้วยความสุข  ด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี  พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มภัยในตัว 
ที่ดี  ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพที่ดี  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว   
  การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่ง
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ ทักษะ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม คุณธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งปูองกันมิ
ให้กระท าผิดวินัย การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังจิตส านึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะและไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยโมเดล 
“STRONG” มาขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นกระบวนการสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
คุณธรรม  
  โรงพยาบาลองครักษ์  โดยคณะท างานทีมพัฒนาบุคลากร เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร จึงจัดท าโครงการพัฒนาความรู้ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพ่ือส่งเสริมวินัยและ 
จริยธรรมที่ดีแก่บุคลากรโรงพยาบาลองครักษ์ 

4. วัตถุประสงค์  
  4.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ภายใต้แนวคิด  “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
  4.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย  
  4.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

5. กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองครักษ์  จ านวนทั้งสิ้น  50  คน  
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6. วิธีการด าเนินงาน 
    6.1 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด“จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
  6.2 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการปูองกันการกระท าผิด  
  6.3 บรรยายให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติ และสรุปกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
    วันจันทร์ที่  5 กันยายน   2565   

8. สถานที่ด าเนินการ 
   ห้องประชุมรักษ์ดี  โรงพยาบาลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

9. งบประมาณ 
  เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินบ ารุง โรงพยาบาลองครักษ์  เป็นเงิน  8,700.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 9.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คนๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท 
 9.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆ ละ 35 บาท วันละ 2 มื้อ เป็นเงิน 3,500.- บาท 
 9.3 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 600 บาท จ านวน 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,200.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8,700.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ทั้งจ านวนเงินและจ านวนคนตามระเบียบที่ก าหนด ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่
อนุมัติ  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 บุคลากรได้รับความรู้เรื่อง จิตพอเพียงต้านทุจริต 
  10.2 บุคลากรได้รับความรู้เรื่อง วินัยและการปูองกันการกระท าผิดวินัย 
  10.3 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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11. การประเมินผลโครงการ  
  ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องจิตพอเพียงต้านทุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 
12. ผู้เขียนและผู้เสนอโครงการ :  โครงการพัฒนาความรู้ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพ่ือส่งเสริม 
วินัยและจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากรของโรงพยาบาลองครักษ์   โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น   8,700.-บาท                      
(แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  
   
                ลงชื่อ ...........ดวงเดือน ประสงค์ดี........................   
         (นางดวงเดือน  ประสงค์ดี) 
      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
             
 
13. ผู้อนุมัติโครงการ :  โครงการพัฒนาความรู้ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพ่ือส่งเสริมวินัยและ
จริยธรรมที่ดีแก่บุคลากรโรงพยาบาลองครักษ์  งบประมาณทั้งสิ้น 8,700.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
  

                                 

                               ลงชื่อ    
           (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล) 

                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 
        
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ก าหนดการอบรม 

โครงการพัฒนาความรู้ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพื่อส่งเสริมวินัยและ 
จริยธรรมที่ดีแก่บุคลากรโรงพยาบาลองครักษ์ 

ในวันที่   5 กันยายน 2565 
ณ ห้องประชุมรักษ์ดี โรงพยาบาลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 

............................................. 
 
วันที่    5 กันยายน  2565 
เวลา 08.30 – 08.45 น. - ลงทะเบียน 
 08.45 – 09.00 น. - พิธีเปิดการอบรม  
       โดย นายแพทย์สายัณห์  เรืองกิตติกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 
 09.00 – 09.45 น. - กิจกรรมถวายสัจวาจา  
    - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลองครักษ์   
                ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ.2564 
      โดย นายแพทย์สายัณห์  เรืองกิตติกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 

09.45 – 10.00 o.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.00 – 12.00 น. - บรรยาย เรื่อง วินัยและการปูองกันการกระท าผิดวินัย   
          
 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. - บรรยาย เรื่อง จิตพอเพียงต้านทุจริต STORNG MODEL 
                                            โดย นางดวงเดือน  ประสงค์ดี   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
       โรงพยาบาลองครักษ์ 
 14.30 – 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
          14.45 – 16.00 น. - บรรยาย เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อน 
      โดย นางดวงเดือน  ประสงค์ดี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      โรงพยาบาลองครักษ์ 

16.00 น          - ปิดการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


