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1. ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานภาครัฐด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence (การบริหารจัดการเป็นเลิศ) 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ

หลากหลาย มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม ก่อให้เกิดการหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ภาครัฐมีการ
ด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจหรือโดยความไม่รู้ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในสังกัด เพ่ือควบคุมก ากับความประพฤติของข้าราชการ สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ซัดเจนและเป็นสากล ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ
อย่างสม ่าเสมอ เป็นเครื่องมือการ ตรวจสอบการท างาน สร้างความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประซาซน สร้างระบบความรับผิดขอบ ของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประ
ซาซนและต่อสังคม และป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิขอบ ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กร ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐในคุณลักษณะที่
เป็นตัวแทนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึง
จะต้องมีและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งปรากฏว่าผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างทุกประเภทส่วนมากยังขาดความ
ตระหนักและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมดังกล่าว และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดเป็นแบบ
แผนในการควบคุมความประพฤติ และต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้ ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด
อยู่เสมอ ได้ตระหนักในการเป็นข้าราชการและลูกจ้างที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ซัดเจนและเป็นสากล 
ยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ ผู้รับบริการและประซาซน สร้างระบบความรับผิดขอบของข้าราชการต่อ
ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประซาซนและต่อสังคม ป้องกันการประพฤติมิขอบในการ
ปฏิบัติงานและการทุจริตต่อหน้าที่ และเพ่ือให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” จึงได้จัดท าโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส วินัยข้าราชการ การจัดการข้อร้องเรียน การป้องกันการรับสินบน ข้อปฏิบัติใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านทุจริต การจัดตั้งชมรม Strong และการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการท างาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ซึ่งได้จัดอบรมภายใต้ชื่อ “โครงการอบรมการด าเนินงานภาครัฐด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5” 

4. วัตถุประสงค์ 
4.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม

และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
4.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้คุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
4.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างมีวินัยข้าราชการที่ดีปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ

และกฎหมายป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานและการทุจริตต่อหน้าที่ 
4.๔ เพ่ือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน การป้องกันการรับสินบน การปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน

ของทางราชการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านทุจริตในหน่วยงานและองค์กร 

4.5 เพ่ือจัดตั้งชมรม Strong ในหน่วยงาน 
4.6 เพ่ือหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

5.1 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในชื่อว่า “ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบเมยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โดยให้เจ้าหน้าที่บนส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบเมยทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดแห่งละ
อย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม  

5.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการด าเนินงานภาครัฐด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5  โดยให้
เจ้าหน้าที่บนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมยทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพในสังกัดแห่งละอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม  

5.3 ด าเนินการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ 
(ITA) ผ่านระบบออนไลน์ ในระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (MOIT 1-23) ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
รวมปลีะ 4 ครั้ง 
 
6. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐระดับคะแนนร้อยละ 92 ขึ้นไป 
 
7. วิธีด าเนินงาน 

7.1 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในชื่อว่า “ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบเมยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินงานภาครัฐด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
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7.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการด าเนินงานภาครัฐด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5  เน้นให้
ความรู้และความตระหนักในเรื่องวินัยข้าราชการ การจัดการข้อร้องเรียน การป้องกันการรับสินบน ข้อ
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การป้องกันประโยชน์
ทับซ้อน การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านทุจริต การจัดตั้งชมรม Strong และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการท างาน  แล้วน ามาถ่ายทอดให้ผู้บริหารระดับ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ  โดยการอบรมโครงการอบรมการด าเนินงานภาครัฐด้วยหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖5  

7.3 ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ  (MOIT1-23) 
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง 
 
8. ก าหนดการด าเนินการ 

8.1 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในชื่อว่า “ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสบเมยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมยที่เข้าร่วมประชุมทุกคน วันที่  11  กุมภาพันธ์  2565 

8.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการด าเนินงานภาครัฐด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5  จ านวน 25 
คน ระยะเวลา 1 วัน ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2565  

8.3 ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (MOIT1-23) 
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมปีละ 4 ครั้ง ตามรอบการรายงานและตรวจประเมินที่เขต
สุขภาพที่ 1 แจ้งแผนการรายงานและตรวจประเมินในปีงบประมาณ 2565 
 
9. สถานที่ด าเนินการ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย(ชั้น 2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมการ

ด าเนินงานภาครัฐด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5” จากเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วยหน้า ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอสบเมย โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ซม. X ๖๐๐ บาท X 1 ท่าน) เป็นเงิน 3,600 บาท 
2. ค่าป้ายอบรมฯ (1 ผืน) เป็นเงิน 600 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน X ๒ มื้อ X 30 บาท) เป็นเงิน 1,500 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน (25 คน X ๑ มื้อ X ๘๐ บาท) เป็นเงิน 2,000 บาท 
 (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 7,700 บาท 

หมายเหตุ  1. ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม  
2. กรณีไม่มีงบประมาณด าเนินการสามารถบูรณาการจัดร่วมกับการประชุม/อบรมกับ

โครงการอื่นๆได้ 
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๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้ที่ผ่านการอบรมมีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ

และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและมีความโปร่งใส 
๒. ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเช้าใจในคุณธรรมจริยธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติใน 

ชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
๓. ผู้ที่ผ่านการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้คุณธรรมจริยธรรมและสามารถน่าไปประยุกต ใช้ใน 

การปฏิบัติงานการด ารงชีวิตได้ 
4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างน้อยร้อยละ 92 ขึ้นไป 
5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดกลุ่ม

หรือชมรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น กลุ่มบริหารงานโปร่งใส กลุ่ม Strong เป็นการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมการด าเนินงานภาครฐัดว้ยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

- กลุ่มงานบริหารงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
 
13. ผู้เสนอโครงการอบรมการด าเนินงานภาครฐัด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
 
 

(นางสาวธีรกุล  ทองประดิษฐ์) 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
14. ผู้เห็นชอบโครงการอบรมการด าเนินงานภาครัฐด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

 
(นายก าธร  อภิวงค)์ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน 

15. ผู้อนุมัติโครงการอบรมการด าเนินงานภาครฐัด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5  
 
 

(นายแกล้วกล้า  ฤทธาเกริกไกล) 
สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 

 

 


