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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น  
ส าหรับบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันที่  4  มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส 
********************************* 

1. ชื่อโครงการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น  
ส าหรับบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

2. ผู้น าเสนอและรับผิดชอบโครงการ 
นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร์  และทีมงานภารกิจด้านอ านวยการ 
 

3. ที่ปรึกษาโครงการ 
นายสมชาย  พรมหมจักร    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส 
 

4. หลักการและเหตุผล 
ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์             

ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ท าให้กระบวนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ          
ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
กระท าผิดกฎหมาย ระเบียบ วินัยที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ล าดับความส าคัญของการจัดการกับสภาพ
ปัญหา จึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้มี วินัย ทั้งต่อ
ประเทศชาติและต่อตนเอง และปฏิบัติราชการภายใต้กรอบของระเบียบกฎหมายหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนอันจะน าพา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดตามหลักพุทธธรรม 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงพยาบาลวานรนิวาส จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น เพ่ือด าเนินการอบรม
บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการภาวนาท าให้เกิดสติ 
มีสมาธิ และปัญญาเพ่ือก ากับตนให้สร้างมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และพุทธธรรม 
ซึ่งมุ่งเน้นที่จะให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม รู้รัก สามัคคี สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ และให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มก าลังสติปัญญา สมกั บความเป็น 
“ข้าราชการ” ซึ่งการธ ารงรักษาคุณธรรม จริยธรรมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนเพ่ือท าให้เกิดการรวมพลังใน
การท าความดีและปกป้องรักษาคนดีให้มีก าลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งตรงกับกระแสพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้คน
ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่
อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
วุ่นวายได”้ 
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5. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

๔. เพ่ือป้องปราม ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การกระท าผิดระเบียบ วินัย และกฎหมาย ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมอยู่
ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ ที่พึงต้องปฏิบัติ 

๕. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนหลักของการบริหารงานบุคคล ในการส่งเสริมคนดีและยกย่อง คนเก่ง คนดี เพ่ือเป็น
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๖. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และธ ารงรักษามาตรฐานของส่วนราชการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
6. กิจกรรมของโครงการ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่  4  มีนาคม 2564  
 
7. สถานที่จัดอบรม 
 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
8. วิทยากร 
 - นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร์ ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

- นางยวนใจ  พังแสงสุ  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ข้าราชการบ านาญ) 
- นางนิลเนตร จักรชัย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
- นางอรอนงค์  อุดามาลย์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
9. รูปแบบการอบรม  
 การจัดประชุมให้ความรู้และปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชั่น ระยะเวลา 1 วัน  (รายละเอียดปรากฏตามก าหนดการ) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสาร
ประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
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10. งบประมาณในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จากเงินบ ารุงโรงพยาบาลวานรนิวาส มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ค่าอาหารกลางวัน  (๗๕ คน X ๕๐ บาท X ๑ มื้อ X ๑ วัน)   เป็นจ านวนเงิน ๓,๗๕๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (๗๕ คน X ๒๕ บาท X ๒ มื้อ X ๑ วัน) เป็นจ านวนเงิน ๓,๗๕๐ บาท 
๓. ค่าวัสด ุ         เป็นจ านวนเงิน    ๕๐๐ บาท 
๔. ค่าถ่ายเอกสาร        เป็นจ านวนเงิน    ๕๐๐ บาท 
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐ บาท   
(รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

11. ผลการด าเนินโครงการ 
 12.1   เชิงปริมาณ  จ านวนกลุ่มเป้าหมายคาดไว้   จ านวน   75   คน  

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน................. คน  
12.2   เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

12. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน 
สรุปภาพรวมเนื้อหา 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564  นายแพทย์สมชาย  พรหมจักร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส  
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชั่น ส าหรับบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  และนายยุทธพงษ์  รัตนจันทร์ รอง
ผู้อ านวยการฝ่านบริหาร  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส  โดยมีเนื้อหาสาระ
สรุปได้ดังนี้ 
 เรื่องท่ี 1  การบรรยายเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

   (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
- แนวทางปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
- การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงด้านทุจริต 

เรื่องท่ี 2  หลักการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพุทธธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
             เศรษฐกิจพอเพียง จิตพอเพียงต้านทุจริต 

- พุทธธรรมในเรื่องสมถะวิปัสสนากรรมฐาน และฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ 
เรื่องท่ี 3  กิจกรรมทางใจ   : กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมไฟและก าลังใจในการท างานเพื่อลด Burnout   

  กิจกรรมทางกาย : ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อและเส้นเอ็น 
 เรื่องท่ี 4  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่    
 เรื่องท่ี 5  หลักการเจรจาไกล่เกลี่ยแบบสันติวิธี    
 เรื่องท่ี 6  กฎหมายส าคัญท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน   

- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ/พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ /พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
- พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
- พ.ร.บ.ระเบียบวินัยของข้าราชการ 
- กฎหมายสี่มุมเมือง แพ่ง อาญา วิ แพ่ง วิ อาญา และกฎ ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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13. ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 

ส าหรับบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันที่  ๔  มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 

 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม         กล่าวรายงาน โดยนายยทุธพงษ์  รัตนจันทร์ 
นางสาวสุกัญญา หังสพฤกษ์ ( นายแพทย์เชี่ยวชาญ )      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 

 
วิทยากร 

 
 

 
บรรยากาศการเข้าร่วมประชุม 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 

ส าหรับบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันที่  ๔  มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

บรรยากาศการเข้าร่วมประชุม 
 



6 
 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 

ส าหรับบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันที่  ๔  มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

กิจกรรมร่วมตอบค าถามทางเวปไซต์และรับของรางวัล 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 
ส าหรับบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันที่  ๔  มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/ถ่ายภาพร่วมกัน 
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ก ำหนดกำร 
 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริต คอร์รัปชั่น  
ส ำหรับบุคลำกร คปสอ.วำนรนิวำส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ โรงพยำบำลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนนิวำส จังหวัดสกลนคร 

*************************** 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนร่วมโครงการและท าแบบทดสอบก่อนการประชุมอบรม    
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ โดยพิธีกรและคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 

๐๙.๑๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการประชุมโครงการ 

 กล่าวรายงาน โดยนายยุทธพงษ์  รัตนจันทร ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวานรนิวาส 

 กล่าวเปิดการประชุมโครงการ โดยนายแพทย์สมชาย  พรหมจักร  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส 

๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. ไหว้พระ สวดมนต์  
 การบรรยายเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
- การวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
- แนวทางปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
- การให้ความรูเ้รื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมสจุริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคดิ จิตพอเพียงด้านทุจรติ 

โดย : นางยวนใจ  พังแสงสุและนางนิลเนตร จักรชัย 
 การบรรยายเรื่อง หลักการปฏิบัตสิมถะวิปสัสนากรรมฐานตามหลักพุทธธรรม  

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง จิตพอเพียงต้านทุจริต  
โดย : นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร ์

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.    บรรยายพุทธธรรมในเรื่องสมถะวปิัสสนากรรมฐาน (ต่อ) และฝึกปฏบิัตินั่งสมาธิ  
โดย : นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร ์

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมทางใจ   : กิจกรรมเพื่อเพิม่ไฟและก าลังใจในการท างานเพื่อลด Burnout   

กิจกรรมทางกาย : ยดืเหยยีดกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อและเส้นเอ็น 
โดย : นางอรอนงค์  อุดามาลย์และคณะ 

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ระเบียบวา่ด้วยการลาของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี   โดย : นางอรอนงค์  อุดามาลย์และคณะ 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. หลักการเจรจาไกล่เกลีย่แบบสันตวิิธี   โดย : นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร์ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น. กฎหมายส าคญัที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดย : นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร์ 
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ/พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ /พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
พ.ร.บ.ระเบียบวินัยของข้าราชการ 
กฎหมายสี่มุมเมือง แพ่ง อาญา วิ แพ่ง วิ อาญา และกฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิทยากร  โดย : นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร์, นางยวนใจ  พังแสงสุ, นางนิลเนตร จักรชัยและนางอรอนงค์  อุดามาลย์ 
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พิธีกร     โดย : นางนิศารัตน์  อ่อนละมลู และนางสาวนริศรา  ศรีกลุวงศ์ 
*** หมายเหตุ ***  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


