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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลเจริญศิลป์                      
หลักการและเหตุผล 

จากการที่ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์
การคอร์รัปชั่น(Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International – TI) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๖ อยู่ที่ ๓.๒ – ๓.๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม 
๑๐ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) จึงได้
ก าหนดแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานความสุจริต และความตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต” 
เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อดัชนีดังกล่าว โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์การ
คอร์รัปชั่นของไทยให้ถึง ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ การยกระดับมาตรฐานความสุจริต คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเป็นแนวทางท่ี
สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนแม่บทในการป้องกันการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ท.(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) โครงการพัฒนาความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน Integrity Assessment) 
หน่วยงานภาครัฐที่น ามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Based) เข้ากบัหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) โดย
มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ และให้มีการจัดระดับ Integrity 
Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยใน
การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยมอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. 
ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. รับผิดชอบด าเนินการประเมินในหน่วยงานภาครัฐ 
คปสอ.เจริญศิลป์   ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้จัดท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกระดับ ที่จะน าไปสู่พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และเพ่ิมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน ท าให้หน่วยงานได้รับการพัฒนารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
คปสอ.เจริญศิลป์ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น 

         /วัตถุประสงค์.. 
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-๒- 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความ

เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย กฎ และระเบียบ               
เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม  มีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

๓. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค
ใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

๔. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม และจริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๕. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๖. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ-ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกระดับ คปสอ.เจริญศิลป์ จ านวน ๒๐๘ คน แบ่งเป็น ๒ 

รุ่น ประกอบด้วย 
๑. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์  จ านวน  ๑๔๒  คน 
๒. เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์  จ านวน ๗ คน 
๓. เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) จ านวน ๖ แห่ง จ านวน ๕๙  คน 

 
สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมเรือนญาติกา  โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

รุ่นที่ ๑  เดือน ๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.o๐ น. 
รุ่นที่ ๒  เดอืน ๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 
วิธีด าเนินการ 

๑ ขออนุมัติโครงการ 
๒ ประสานติดต่อขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
๓ ด าเนินการตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 
๔ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอประธาน คปสอ.เจริญศิลป์ 

 
 

 
                                                                                                        /งบประมาณ... 
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-๓- 
งบประมาณ 
งบประมาณงบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจ าปี ๒๕๖๒ ของเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสีพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ค่าวิทยากร  อัตราชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท จ านวน ๖ ชั่วโมง เป็นเงิน  ๓,๖๐๐.- บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน ๒๑๑ คน  อัตรามื้อละ 

๒๕  บาท จ านวน ๒ มื้อ เป็นเงิน   ๑๐,๕๕๐.- บาท                                                                                     
๓. ป้ายโครงการ   เป็นเงิน         ๕๐๐.-  บาท 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้โดยเบิกจ่ายตามอัตรา หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดและระเบียบของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม และการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการภายในประเทศ 
 
การติดตามประเมินผล  
                 ๑.  จากจ านวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
                 ๒.  จากการสอบถามและสังเกตจากผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับ

ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรมใน
องค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสาน
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน 

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่เชื่อถือได้ 
                     ๔. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม ให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
 
                                                                                                                                                                                                            

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ผลผลิต 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๒๑๑ คน ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 
                                                                                               /ผลลัพธ์.... 

 
-๔- 
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ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๒๑๑ คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม

และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลผลิตของหน่วยงานและที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครก าหนดไว้  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
แผนปฏิบัติการฯ ที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ ใช้เป็นกรอบด าเนินงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพ คปสอ.เจริญศิลป์  
ในปี 2562  
 


