โครงการฝกอบรม เรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม”
__________________________________
๑. หลักการและเหตุผล
ในยุคโลกาภิวัตนที่สถานการณโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมเติบ โต เกิดภาวะของการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น
บุคลากรตองสามารถปรับตัวและกาวตามใหทันตอสถานการณ การทํางานที่รวดเร็วและแขงขันกับเวลาทําให
วิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนไปเนื่องจากการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม และขาดการออกกําลังกาย สงผลใหมี
ปญหาทางดานสุขภาพกาย เจ็บปวยเพิ่มขึ้น ดานสุขภาพใจ เกิดความเครียดสะสมสงผลใหประสิทธิภาพใน
การทํางานลดลง สวนราชการจึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพกายที่สมบูรณ
และสุขภาพจิตที่ดี เกิดความพรอมในศักยภาพการทํางาน ดํารงชีวิตรวมกันอยางมีความสุข นอกจากนี้ การ
สงเสริมและพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมของบุคลากรถือวามีความสําคัญเปนอย างยิ่ ง โดยบทบัญญั ติ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่
กําหนดขึ้น มีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือ
วาเปนการกระทําผิดทางวินัย และเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดังกลาว ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ
พลเรือนตามประมวลจริยธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดลงนามในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เมื่อวันที่
๑๖ กันยายน พ.ศ ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
จริยธรรมเปนแนวทางของการประพฤติ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง บุคลากรภาครัฐซึ่ง
เปนพลังในการขับเคลื่อนขององคการ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว นอกจากจะตองมีความรูความสามารถตามหนาที่ความรับ ผิดชอบแลว ยังตองดูแลรัก ษา
สุขภาพกายและจิตควบคูไปกับการสรางสมดุลแหงชีวิต เพื่อนําพาศักยภาพชีวิตสูความสําเร็จอยางแทจริง
และตองมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง เปนปจ จัยสําคัญ ที่จ ะชวยสง เสริม ใหก ารปฏิบัติห นาที่ไดเ ปนที่เ ชื่อถือ
ไววางใจของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูเกี่ยวของอื่นๆ และสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางเปนสุข ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ราชการจึงตองมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจอีกทั้งพึงกระทําโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน เพื่อใหเกิดคุณคาและประโยชนตอ
องคการ หากบุคลากรภาครัฐขาดสิ่งดังกลาว ยอมสงผลเสียตอองคการ ประเทศชาติ และประชาชน ทั้งนี้
ควรพัฒนาบุคลากรทั้งทางดานความรู ความสามารถ ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ

-๒-๒รวมทั้งสรางจิตสํานึกเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจ และจริยธรรมในการทํางาน อันจะนําไปสูการ
ทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคการอยางยั่งยืน
สํา นั ก งานเลขานุ ก ารกรม ร ว มกั บ คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ และมี
คุณธรรม จริยธรรม จึงจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเสริมสรางผูเขารับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจในการดูแลรักษาสุขภาพกาย
และจิตใจใหสมบูรณบนพื้นฐานหลักจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๒.๒ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเขารับการอบรมนําหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพและจิตใจมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อปลุกจิตสํานึกใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยคํานึงถึงหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
๒.๔ เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นประสบการณ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีจริยธรรม
๓. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน/ผูเกี่ยวของ จํานวนประมาณ ๙๒ คน
๔. สถานทีด่ ําเนินโครงการ
หองประชุมกองธรรมศาสตรและการเมือง ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถาน
๕. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถานและสํานักงานเลขานุการกรม
ราชบัณฑิตยสถาน
๖. ผลผลิต
บุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดูแล
รักษาสุขภาพกายและจิตใจ สามารถประพฤติปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. ผลลัพธ
บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานสามารถนําความรูท ี่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน สงผลให
บรรลุตามเปาหมายและผลผลิตทีร่ าชบัณฑิตยสถานกําหนดไว
๘. วิทยากร
รองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ และคณะ

-๓-๓๙. งบประมาณคาใชจาย
เบิกจายจากเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบดําเนินงาน เปนคาใชจายในการดําเนินงาน
เปนจํานวนเงินประมาณ ๑๘,๖๖๐ บาท ดังนี้
๑. คาตอบแทนวิทยากร
(๕ คน × ๖๐๐ บาท × ๓ ชั่วโมง)
๙,๐๐๐ บาท
๒. อาหารวางและเครื่องดื่ม
(๙๒ คน × ๓๕ บาท)
๓,๒๒๐ บาท
๓. คาเอกสารและคาเบ็ดเตล็ด
(๙๒ คน x ๗๐ บาท)
๖,๔๔๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑๘,๖๖๐ บาท
(หนึ่งหมื่นแปดพันหกรอยหกสิบบาทถวน)
หมายเหตุ คาใชจายถัวเฉลี่ยตามทีจ่ ายจริง
๑๐. ตัวชี้วัดโครงการ
ผูเขารับการอบรมมีความรูค วามเขาใจไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๑๑. การประเมินผล
ประเมินผลการจัดฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม

-๔-

กําหนดการโครงการฝกอบรม เรือ่ ง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม”
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถาน

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น.

พิธีเปดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค
โดย ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําราชบัณฑิตยสถาน

๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

การอภิปรายเรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม”
โดย รองศาสตราจารย นายแพทยทวี เลาหพันธ และคณะ

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ

ตอบขอซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปดการประชุม

๑. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.
๒. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

