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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนาใหความรูแกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเก่ียวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิด 
จริยธรรม ผลประโยชนทับซอน   ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

..................................................................................... 

สอดคลองกับยุทธศาสตร ๔ Excellence : ขอท่ี ๔ ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Governance 
Excellence)  

เปาหมาย : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพท่ัวถึง 
แผนงานท่ี ๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  

โครงการกระทรวง :  ๑. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส 

   ๒. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ  

ตัวชี้วัด: รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 
ผูรับผิดชอบ นางนันทนา  ประสิทธิ์   โทรศัพท ๐๔๔ ๓๗๙๒๖๖  มือถือ ๐๘๑ ๙๗๖๙๐๕๕ 

Email : nuntanaprasith@gmail.com 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ในการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จะตองอาศัยกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับและหนังสือสั่งการ ตาง ๆ ของผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจในการนั้น ๆ ท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด
ไวและจะตองปฏิบัติตามข้ันตอน รวมท้ังเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีกฎหมาย ระเบียบ กําหนด ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนกลไกของ
รัฐหรือราชการไววางไว และใชเปน เครื่องมือสําคัญ และเปนปจจัยหนึ่งในการบริหารราชการ ท้ังนี้เพ่ือความ
เปนระเบียบเรียบรอย และเพ่ือใหงาน ท่ีปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว 
หากการปฏิบัติราชการ โดยท่ีไมไดยึดถือ ตามกฎหมาย ระเบียบราชการท่ีกําหนดไว ก็ยอมเกิดความเสียหาย
แกทางราชการได อาทิ มีเจาหนาท่ีทุจริตตอหนาท่ี โดยท่ีผูบังคับบัญชามิไดวางระบบควบคุมภายใน และมิไดมี
การสอดสอง กํากับดูแลดีเทาท่ีควร ทําใหราชการเสียหาย และสงผลกระทบตอตัวเจาหนาท่ีผูกระทําการทุจริต 
อาจจะตองถูกดําเนินการทางวินัยจนถึงข้ันไลออกจากราชการ ทางอาญา ก็จะถูกดําเนินคดี มีการแจงความ
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนและในทางแพง หากไมมีการชดใชคืนก็จะ ถูกดําเนินคดีแพงในฐานละเมิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจนคดีถึงท่ีสุด และอาจถูกฟองเปนคดี ลมละลายได 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองพัฒนา
และเสริมสราง ทักษะความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเจาหนาท่ีอ่ืนในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จึงจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูแก เจาหนาท่ีดานกฎหมายเก่ียวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิด และผลประโยชนทับ
ซอน ประมวลจริยธรรม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้ึน เพ่ือให
เจาหนาท่ีทุกประเภทและทุกระดับในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง มีความรูความเขาใจ และเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ สงเสริมงาน
ใหบริการมีประสิทธิภาพ 
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๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดทางวินัย การอุทธรณ การรอง
ทุกขตามกฎหมายท่ีเ ก่ียวของกับการปฏิบั ติราชการและเขาใจเ ก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดตาม 
พระราชบัญญัติ วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๒.๒ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอพิจารณาในเรื่องผลประโยชนทับซอ จาก
การปฏิบัติหนาท่ี และรวมวิเคราะหความความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

 ๒.๔ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอพิจารณาในเรื่องจริยธรรมขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 ๒.๕ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ปรึกษาหารือกันในปญหา 
ท่ีเกิดจากความไมเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

 ๒.๖ เพ่ือใหผู เขารับการอบรมเขาใจเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 
ผลประโยชนสวนรวม 

 ๒.๗ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเขาใจเก่ียวกับความละอายไมทนตอการทุจริต 

 ๒.๘ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเขาใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

๓. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 รอยละของเจาหนาท่ีในสังกัดไดรับการอบรมใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบ จริยธรรมและแยกแยะ 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และเขาใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตอตานการทุจริต  

๔. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ  

 เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จํานวน ๕๑  คน 

๕. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

  มกราคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕  

๖. สถานท่ี  หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๘. วิธีการดําเนินงาน 

 ๘.๑ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจาก สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 ๘.๒ ประสานงานกับผูเก่ียวของ เชน วิทยากร ผูเขารับการอบรม หองประชุม การจัดเตรียมเอกสาร 
ประกอบการอบรม 

 ๘.๓ ดําเนินการอบรมตามโครงการ  

 ๘.๔ ประเมินและสรุปผลโครงการ 

๙. งบประมาณ  ไมมีงบประมาณ 
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๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดทางวินัย การอุทธรณรองทุกข ความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ผลประโยชนทับซอนจากการปฏิบัติหนาท่ี จริยธรรม รวมท้ังกฎหมาย                      
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางถูกตองตาม
กฎหมาย และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และสนองความ
ตองการของประชาชน ผูรับบริการ 

 ๑๐.๒ ผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็น ประสบการณ ปญหาและแนวทางแกไข
เก่ียวกับ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีความสัมพันธและประสานงานระหวางหนวยงานท่ีดีและ
รวมกันวิเคราะห ความเสี่ยงของหนวยงาน 

 ๑๒.๓ ผูเขารับการอบรมมีการคิดแยกแยะประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมรวมถึงการ
ปฏิบัติ หนาท่ีใหมีความเขาใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงตอตานการทุจริต 

๑๑. การประเมินผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังการอบรม โดยพิจารณาจํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ 
พฤติกรรมบริการ จํานวนการกระทําผิดทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 

ผูจัดทําโครงการ 

      

( นายคณิต ฟองสนัเทียะ   ) 

พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดานวิชาการ 

 

ผูเห็นชอบโครงการ    

   

( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดานวิชาการ 

 

ผูอนุมัติโครงการ  

                               

( นางนันทนา  ประสิทธิ์ ) 

สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนาใหความรูแกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเก่ียวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิด 
จริยธรรม ผลประโยชนทับซอน   ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

รุนท่ี ๑ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ , รุนท่ี ๒ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕  

ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

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

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.  พิธีเปดการอบรม 

    โดย นางนันทนา ประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.  ขอกําหนดทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข  

    โดย นางนันทนา ประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ผลประโยชนทับซอน จริยธรรม สําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

    โดย นายประพันธ เม้ียนกลาง ผช.สสอ.ดานบริหาร 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  กรณีตัวอยางความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจาหนาท่ี 

    โดย นายคณิต  ฟองสันเทียะ ผช.สสอ.ดานวชิาการ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  มอบนโยบาย ซักถามปญหา 

    ปดประชุม 

    โดย นางนันทนา ประสิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

 

 

 

 

 

 

   

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๐.๑๕ น. และ ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. 

 


