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รายงานผลการด าเนินงาน 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากการที่ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนี
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น(Corruption Perception Index – CPI) ที่จัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International – TI) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๖ อยู่ที่ ๓.๒ – ๓.๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม 
๑๐ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราบ (๑) ในกลยุทธ์ที่ ๒ ระบุให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้
ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

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) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์(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
ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต เพ่ือสร้าง
ภูมคิุ้มกันด้านจิตใจของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกระดับ ที่จะน าไปสู่พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ 
และเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ท าให้หน่วยงานได้รับการพัฒนารวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA)  
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   2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีจรรยาบรรณของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย กฎ และระเบียบ  เห็น
ความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

๓. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค
ใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตพอเพียงต้านทุจริต 

๔. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม และจริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๕. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๖. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ-ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
 

3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ  
           ๑.  ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหา หลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
           ๒.  ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           3. มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมได้ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข คปสอ.เจริญศิลป์ และผู้สนใจ    
 
4. ผลการประเมินโครงการ 

4.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒ รุ่น  วันที่ ๒๕,๒๘ กุมภาพันธ์  256๓  จ านวน  ๒๐๒ คน  
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ จาก คปสอ.เจริญศิลป์   

๔.๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสาน
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน 

๔.๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตพอเพียง ต้านทุจริต หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเชื่อถือได้ 

 ๔.๔. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างที่เข้ารับการ
อบรม ให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใส
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมขึ้นจะเห็นได้จากการตั้งประเด็น
ค าถามเป็นการน าปัญหาเพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการด ารงชีวิตประจ าวัน  
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5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 

1. ค่าวิทยากร  อัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท รุ่นละ ๖ ชั่วโมง จ านวน ๒ รุ่น จ านวน ๑๒ ชัว่โมง เป็น
เงิน  ๗,๒๐๐.- บาท 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า- บ่าย) ผู้เข้าร่วมอบรมฯ  จ านวน ๒๐๒ คน จ านวน  ๑ วัน วัน
ละ ๒ มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน   ๑๐,๑๐๐.- บาท                                                                                     

๓. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมอบรมฯ  จ านวน ๒๑๔ คน จ านวน  ๑ วัน  วันละ ๕๐ บาท    เป็น
เงิน   ๑๐,๑๐๐.- บาท                                                                                     

๓. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย   เป็นเงิน   ๕๐๐.-  บาท 
                    รวมเป็นเงินทั้งหมด  จ านวน  ๒๗,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1 ห้วงเวลาในการจัดท าโครงการเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องติดประชุมท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้   
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