
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป  โรงพยาบาลสบเมย  อ าเภอสบเมย  จงัหวัดแม่ฮ่องสอน  58110 
ท่ี  มส 0032.301 / 179      วันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2565 
เรื่อง ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  นั้น 

 ในการนี ้โรงพยาบาลสบเมย จึงขออนุมัติจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย 
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5  รายละเอียดตามโครงการที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด าเนินการ  
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 
 

 อนุมัติ / ลงนามแล้ว 
 

 
(นายพิทยา  หล้าวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

          

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางดา้นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  กับการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒. เป้าประสงค์ :  เป้าประสงค์ที่ ๒ องค์กรสาธารณสุข มีคุณภาพ มาตรฐาน 

๓. ยุทธศาสตร ์ :  ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรพัยากรอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ 
  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. หลักการและเหตุผล 
  :  ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้มีมาตรการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพิทักษ์คุณธรรม ในระบบราชการ ปรับปรุ ง
ระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ และได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร        
ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ก าหนดให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ        
ในการด าเนินคดีอาญาและวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ท าให้การกระท าผิดวินัยลดลง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบการน าองค์กรซึ่งเป็นตัวช้ีวัดในการวัดระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐ  

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงพยาบาลสบเมย จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อให้บุคลากรในสงักัดของโรงพยาบาลสบเมย มีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตลอดจนแนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 
ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ ตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๕. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  แนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 

ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ ตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๒. บุคลากรมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๖. เป้าหมาย 
บุคลากรจากโรงพยาบาลสบเมย  จ านวน  50 คน  
 

๒ /7.ตัวช้ีวัด . . . . .  

 



-๒- 
 

๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 
  ๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องวินัย และจริยธรรม มีจิตส านึก ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดี สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  ๒. ร้อยละของผู้กระท าผิดลดลง 
  3. บุคลากรตระหนักและตื่นตัวเฝ้าระวังปอ้งกันการกระท าการทุจริต และประพฤติมิชอบเพิ่มข้ึน 

๘. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เตรียมการด าเนินงาน โดยจัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ  

๒. โครงการอบรมการรกัษาวินัย เสรมิสร้างและพฒันาทางดา้นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
 ๓. การติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  ๔. จัดท ารายงานเสนอผูบ้รหิาร 

๙. ระยะเวลาด าเนินงาน :  ด าเนินการในเดือนมีนาคม 2565 – สิงหาคม 2565 

๑๐. สถานท่ีด าเนินงาน :  โรงพยาบาลสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๑. งบประมาณ  :  ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๒. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  แนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 
ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ ตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๒. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ วินัย จริยธรรม จรรยา ข้าราชการพลเรือน 
ตลอดจนตัวอย่างการกระท าผิดในกรณีต่างๆ รวมทั้งแนวทางการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

๓. บุคลากรในสังกัด มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๑๓. ผู้เสนอโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

(นายเจษฎา  ต้อนรับ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๑4. ผู้อนุมัตโิครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

(นายพิทยา  หล้าวงค์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 


