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   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

วันที่ 11  มกราคม 2565 

 



 

 

 

 
  แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ขยายถึงปี 2565 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบให้มีประสิทธิภาพ  กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความ
เชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง 
รวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม  คุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวง
สาธารณสุขในทุกมิต ิ

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงาน 
: แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรม : เสริมสร้าง
พฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 10,300 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดอบรมขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขทุกระดับชั้น   ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริสุทธิ์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก   ไม่ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
2) สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้มีจิตต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์
รัปชันทุกรูปแบบ และปรับเปลี่ยนความคิดในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 3) ให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรโปร่งใส ปลอดการทุจริต ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่น 
ศรัทธา 
 การอบรมได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ ดำเนินการจัดการอบรมขอกราบ
ขอบพระคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีให้การสนับสนุน ตลอดจนวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู้ในครั้งนี้  ผู้ดำเนินการ
จัดอบรมจึงขอกราบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

กลุม่งานบริหารทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

14 มกราคม 2565 

 
 
 
 
 

บทนำ 
 



 

 

 
 
 
                                          

(สำเนา) 
1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 

2. หลักการและเหตุ 
 การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้มีความเสียหายต่อประเทศ
อย่างมากมาย และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติรูปแบบการทุจริตจากเดิม
ที่เป็นการทุจริตทางตรง ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกร้องเงินในกระบวนการ
ยุติธรรม  ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบาย การทุจริต
คอร์รัปชันข้ามชาติ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ อีกมากมายและส่งผลกระทบในวงกว้าง “การทุจริตคอร์
รัปชัน” เป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ประเทศไทยจึงได้ให้สัตยาบัน
เข้าเป็นรัฐภาคีเป็นลำดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2001 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)  ที่ว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตคอร์รัปชันกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือซึ่ง
กันและกันทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างสมบูรณ์  ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ ่งขึ ้นด้วยการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2555) 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ซึ่งพบว่าการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยมีคะแนนต่ำ (ปี 2559 – 35 คะแนน ปี 2560 – 37 คะแนน ปี 
2561- 36 คะแนน ปี 2562 – 36 คะแนน ปี 2563 – 36 คะแนน) เป็นลำดับที่ 140 ของประเทศสมาชิก
ทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เป็นรูปธรรมที่สามารถป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 2) ยกระดับเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 6) ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจิต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 
50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกใน
การดำเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที 
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยสามารถนำไปปรับใช้                                                                                                                                                                                                                                   

ส่วนที่ 1 โครงการ 
 



 

 

ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง
กระแสโลกในปัจจุบัน 

 แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) ขยายถึงปี 2565  กำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)  แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เชื ่อมโยงไปสู ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕60–๒๕79)  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมี
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการพื้นฐานของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขระยะ 5 ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวง
สาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ บาลในการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปีข้างหน้าจะเป็นการปฏริูป
กระบวนการดำเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทาง
ความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป  บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เจตจำนงของผู้บริหาร 
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติให้สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับ
ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง รวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม  คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ มีการสร้างจิตสำนึกความมี
คุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประกอบกับ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมีหน้าที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง แรงจูงใจแก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพ่ือให ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติราชการให เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมครั้งนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขทุกระดับชั้น ให้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้มีจิตต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และปรับเปลี่ยนความคิดในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
สาธารณะ 
 



 

 

 
 3.3 เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรโปร่งใส ปลอดการทุจริต ประชาชนทุก
ภาคส่วนเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 4.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 – 2565 ข้อ 8 ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต 
โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน 
 4.2 ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปี 2563 – 2566     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กร ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร และบุคลากรสุขภาพให้มีความเป็นเลิศระดับสากล  5)  พัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจหุ้นสว่น
ยุทธศาสตร์ของพ้ืนที ่

5. กลวิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ 
 5.2 จัดอบรม โดยวิทยากรบรรยาย 
 5.3 สรุปผลและประเมินโครงการ เสนอผู้บริหาร 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 
 6.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จำนวน    31    คน 
 6.2 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  จำนวน      5    คน 
 6.3 โรงพยาบาลป่าตอง   จำนวน      5    คน 
 6.4 โรงพยาบาลถลาง   จำนวน      5    คน 
 6.5 โรงพยาบาลฉลอง   จำนวน      5    คน 
 6.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและ รพ.สต. เขต อำเภอเมือง จำนวน  3 คน 
 6.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางและ รพ.สต. เขตอำเภอถลาง จำนวน  3 คน 
 6.7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้และ รพ.สต. เขตอำเภอกะทู้   จำนวน  3  คน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ    
 วันที่ 11 มกราคม 2565 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

9. งบประมาณ 
     งบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
กิจกรรม : เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต 
จำนวนเงิน    10,300.00 บาท  (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
 
 

3/ระบบ... 



 

 

 
   
ลำดับ 

 
 

(1) 

รายการ 
 
 

(2) 

อัตราหรือราคา
ต่อหน่วย 

(บาท/หน่วย) 
(3) 

จำนวน 
 

(หน่วย) 
(4) 

ระยะเวลา 
(ชม./วัน) 

 
(5) 

งบประมาณ 
 

(บาท) 
=(3)x(4)x(5) 

กิจกรรมที่1. อบรม บรรยายโดยวทิยากร 
1 ค่าที่พักวิทยากร 1,000 1 ห้อง 1 วัน 1,000.00 
2 ค่าพาหนะวิทยากร 3,600 1 เที่ยว  3,600.00 
3 ค่าสมนาคณุวิทยากร 1,200  ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 3,600.00 
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดี่ม 35 60 ท่ี  2,100.00 

รวมเป็นเงิน 10,300.00 

หมายเหตุ : ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขทุกระดับชั้นมีจิตสำนึก มีความตระหนักถึงความสำคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก ไม่ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
 10.2 บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีจิตสำนึกในการต่อต้านและการไม่ทนต่อ
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 
 3.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรโปร่งใส ปลอดการทุจริต ประชาชนทุกภาค
ส่วนเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา 

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต      

12.  ผู้เขียนโครงการ        ลงชื่อ             สมชาย  ผดุงผล          ผู้เขียนโครงการ 
            (นายสมชาย ผดุงผล) 
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
 

13.  ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ             วิลาวัณย ์มาตย์แสง      ผู้เสนอโครงการ                     
         (นางวิลาวัณย์ มาตย์แสง) 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

 
14.  ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ               สมสุข สัมพันธ์ประทีป      ผู้เห็นชอบโครงการ                     

         (นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป)  
                                                   เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) รักษาราชการแทน 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   
 
 



 

 

                  
 
15. ผู้อนุมัติโครงการ  “โครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ” งบประมาณทั้งสิ้น 10,300.00  บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
   
 

       ลงชื่อ         กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล       ผู้อนุมัติ                                                  
                    (นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล)  
            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน 
                            ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

กำหนดการอบรม 
การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริต  

ประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2565 
วันที่ 11 มกราคม 2565 

ณ หองประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
**************************** 

 เวลา  08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 เวลา  08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการอบรม  
     โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 เวลา  09.00 – 12.00 น. -บรรยาย “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
     และจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
     -ถาม ตอบ คำถาม 
     โดย นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ 
     ข้าราชการบำนาญ  

(อดีตผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สป) 
 ปิดการอบรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

คำกล่าวรายงานการอบรม 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนกึป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ  

โดย นางวิลาวัณย์ มาตยแ์สง หัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป 
เรียน นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  

 ดิฉัน นางวิลาวัณย์ มาตย์แสง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอกราบขอบพระคุณท่าน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ที ่ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ปี 2565 ในครั้งนี้ ดิฉันขอ
รายงานวัตถุประสงค์การอบรม ดังนี้ 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้
เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างมากมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม ตลอดจนความเชื่อมั่น
ของนานาประเทศ อันเนื ่องมาจากสังคม ผู ้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที ่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสำนึกดีไม่เพียงพอ 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญ โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์พอสังเขป ดังนี้ 
 1. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตบริสุทธิ ์
 2. สร้างจิตสำนึกให้มีจิตต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
 การอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 60  คน ประกอบด้วย สสจ. ภูเก็ต 
โรงพยาบาลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 แห่ง มีวิทยากรเป็นอดีตผู้อำนวยการกลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สป. และการจัดครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 
 ดิฉัน ขอกราบเรียนเชิญ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดการอบรม
และให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมในคร้ังนี้   กราบเรยีนเชิญคะ 

************************ 
 

  
 

 



 

 

  
 

คำกล่าวเปิดการอบรม 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

โดย นายกู้ศักดิ์ กู้เกยีรติกลู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 

เรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร วิยากรและผู้เข้าอบรมทุกท่าน  
 ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในวันนี้ 
 การที่บุคคลมีจิตสำนึกดี มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ย่อมทำให้บุคคลนั้นๆ   เป็นคนดี 
มีความสุจริต  มีความซื่อสัตย์  ประพฤติในสิ่งที่ชอบ หากบุคคลเหล่านั้นเป็นคนส่วนใหญ่ในองค์กร 
ย่อมส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใส     ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธา      ในทางตรงกัน
ข้าม หากบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร เป็นผู้ที่ขาดจิตสำนึกดี ไม่มีความสุจริต ไม่มีความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานก็ส่งส่งผลเสียมาสู่องค์กร และความเสียหายในภาพรวมในทุกด้าน 
  ในหลายประเทศการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังให้เป็นคนดี ได้มีการ
ปลูกฝังแต่เป็นเด็กในวัยเยาว์ จากสังคมส่วนที่เล็กที่สุดคือบ้าน และโรงเรียนเป็นสังคมถัดมา และมี
หลายประเทศที่ผู้บริหารสูงสุดได้เป็นแบบอย่าง มีบทลงโทษที่รุนแรงหากกระทำการทุจริต   ประพฤติ
มิชอบ  ในประเทศไทยได้หยิบยกปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาระดับชาติและกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
- พ.ศ. 2579)  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุข ในสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุข ไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ หากประชาชน
และบุคลากรในองค์กรราชการขาดคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต การ
ประพฤติมิชอบ 
 การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการของหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทั่วไป ผมหวังว่าผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง และ
นำไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานต่อไป  
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด  “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ”  ณ บัดนี้  

********************************************* 



 

 

 
 

แบบประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
วันที่ 11 มกราคม 2565   เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ห้องประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

******************************* 
 

ข้อคิดเห็นของท่านมีค่าสำหรับผู้จดัฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจดัอบรมในครั้งต่อไป 

กรุณาทำเครื่องหมาย (  ) ระดบัความคิดเห็น     4 = ดีมาก    3 = ดี     2 =  พอใช้    1 = ควรปรับปรุง 

ลำดับที ่ หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ด ี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

 ด้านเนื้อหา     

1 ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เรื่องที่เข้าอบรม     

2 หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เรื่องที่เข้าอบรม     

3 เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม     

4 ความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง     

 ด้านวิทยากร     

1 ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อท่ีอบรม     

2 ความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดความรู ้     

3 การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เขา้อบรม     

4 การตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น     

 ด้านอื่นๆ     

1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม     

2 ความเหมาะสมของหัวข้อการฝึกอบรม     

3 การประสานงานและการอำนวยความสะดวกของผู้จัด     

      

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ. ภูเก็ต 



 

 

 
 
 
 
1. กิจกรรมอบรม 
 ดำเนินการจัดอบรมโดยวิธีการบรรยายโดย นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ (อตีด
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19 โดยได้ดำเนินการจัดการอบรม มีลำดับดังนี้ 
 1.1 เวลา 08.30 – 09.00 น. ผู้เข้ารับการอบรม ลงทะเบียนอบรม จำนวน 67 คน 
 1.2 นายสมชาย ผดุงผล ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและเรียนเชิญ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กล่าวรายงานการอบรม และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดการอบรม 
 1.3 นางวิลาวัณย์ มาตย์แสง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กล่าวรายงานความเป็นมาและ
วัตถุประสงค์การอบรม 
 1.4 นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดการอบรม 
 1.5 นายเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ วิทยากร ดำเนินการบรรยาย 

2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 67 คน 

3. งบประมาณ  
 3.1 จัดสรรตามโครงการ  งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 กิจกรรม : เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต 
  1) ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คืน     เงิน 1,000.00 บาท 
  2) ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)       เงิน 3,600.00 บาท 
  3) ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3 ชม.ๆ ละ 1,200.00 บาท  เงิน 3,600.00 บาท 
  4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 ที่ๆ ละ 35.00 บาท  เงิน 2,100.00 บาท 
รวมเป็นเงนิ    10,300.00 บาท  (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
 3.2 ค่าใช้จ่ายจริง 
  1) ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คืน     เงิน 1,050.00 บาท 
  2) ค่าพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ)     เงิน 5,100.00 บาท 
  3) ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3 ชม.ๆ ละ 1,200.00 บาท  เงิน 3,600.00 บาท 
  4) ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม จำนวน 60 ที่ๆ ละ 30.00 บาท  เงิน 1,800.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,550.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ขอเบิกจ่ายเพียง 10,300.00 
บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
 
 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
อบรม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

  
 
 
 
 

 การประเมินผลโครงการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ วันที่ 11 มกราคม 2565 ครั้ง ดำเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินระดับความคิดเห็น 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ความคิดเห็นด้านเนื้อหาการอบรม ด้านวิทยากรบรรยายการอบรม และด้านอื่นๆ 
ประกอบกับการสังเกตระหว่างการอบรม  มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 67 คน มีผู้ส่งแบบประเมินจำนวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 82.08 ของผู้เข้ารับการอบรม การประเมินผลการอบรมจากแบบสอบถาม มีดังนี้ 

 ด้านเนื้อหาการอบรม   
 1. ความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้ก่อนเข้ารับการบรมอยู่ใน
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 69.1 รองลงมาระดับดี ร้อยละ 29.1 และระดับน้อย ร้อยละ 1.8 
 2. ความรู้หลังเข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้หลังเข้ารับการอบรมอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 40.0 และระดับพอใช้ ร้อยละ 1.8 
 3. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์การบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเนื้อหาตรงตาม
วัตถุประสงค์การอบรมในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก คิด เป็นร้อยละ 45.5 และ
ระดับพอใช้ ร้อยละ 1.8 
 4. ความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 ระดับพอใช้และระดับน้อย ร้อยละ 1.8 
 สรุป ในภาพรวมด้านเนื้อหาการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม
อยู่ในระดับพอใช้ มีความรู้หลังการอบรม อยู่ในระดับดี เนื้อหาการอบรมตรงตามวัตถุประสงค์การอบรมอยู่ใน
ระดับดี และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ได้จริงอยู่ในระดับดี 

 ด้านวิทยากร 
 1. ความรู้ของวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อที่อบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวิทยากรมี
ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่อบรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 40  
 2. ความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
61.8 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 36.4 และระดับพอใช้ ร้อยละ 1.8 
 3. วิทยากรมีการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
วิทยากรมีการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาอยู่ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 38.2 และระดับพอใช้ร้อยละ 16.4 
 4. วิทยากรตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ผู้เข้ารับการอบรมส่วนให้มีความเห็นว่าวิทยากรตอบ
ข้อซักถามได้ตรงประเด็นอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 47.3 และ
ระดับพอใช้ ร้อยละ 3.6  
 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการอบรม
อบรม 

 



 

 

 
 สรุป ในภาพรวมด้านวิทยากรอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าวิทยากรมีความรู้เกี ่ยวกับ
หัวข้อที่อบรม มีความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ มีการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมและ
ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาอยู่ในระดับดี รอยละ 
38.2 และระดับพอใช้ร้อยละ 12.7 

 ด้านอ่ืนๆ 
 1. ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม ผู ้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ระยะเวลาการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ
อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 5.5 
 2. ความเหมาะสมของหัวข้อการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหัวข้อของ
การอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 47.3 
และระดับพอใช้ ร้อยละ 3.6 
 3. การประสานงานและการอำนวยความสะดวกของผู้จัด ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าผู้จัดมีการประสานงาน การอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 และระดับพอใช้ ร้อยละ 1.8 
 สรุป ความคิดเห็นในด้านอื่นๆ ในภาพรวมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอยู่ในระดับดี ร้อยละ 50.9 
รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 41.8 และระดับพอใช้ ร้อยละ 7.3  

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากแบบสอบถาม 
 1. โครงการอบรมเป็นโครงการที่ดี  
 2. ระยะเวลาการอบรมน่าจะมีมากกว่านี้ วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 อุปสรรค 
 1. เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (Covid -19) ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox 
ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางโดยตรงมาจากต่างประเทศมายังจังหวัดภูเก็ต ทำให้มีการนำเชื้อมาแพร่กระจายใน
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงได้มีมาตรการห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มของคน
จำนวนมาก หากมีการรวมกลุ่มต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชื้อโรค  ประกอบกับงานด้านสาธารณสุขมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นจากการติดเชื้อของคนจำนวนมาก 
ทำให้ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ 
 2. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับหลักสูตร/หัวข้ออบรม เนื่องจากหัวข้อในเรื ่องที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบมีเป็นจำนวนมาก จึง
ต้องใข้งบประมาณในด้านค่าตอบแทนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้า
รับการอบรมที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ดำเนินการ 

 ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเนื้อหา/หัวข้อการอบรม 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ภาพอบรม 

 



 

 

 
 

 ส่วนที่ 5 ประมวลภาพอบรม 
 



 

 

 
 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน:   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี  19  มกราคม   2565        
หัวข้อ:  รายงานสรุปผลการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
      
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
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