
 

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

ปีงบประมาณ    ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

หลักการและเหตุผล 

         ด้วยมาตรการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ

ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื ่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้  

หน่วยงานภาครัฐดำเนินการแปลงแนวทางสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและให้กำหนดไว้ 

ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ ๓ ป.๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน 

ปราบปราม และสรางเครือขาย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ 

ประเมิน Integrity & Transparency Assessment (ITA) เน ้นการประเมินตนเองจากแบบสำรวจที ่ ใช้ 

หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดย

มาตรการดังกล่าวอยู่ใน โครงการที่ ๑. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แผนที่ ๑๑. การพัฒนา  

ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) ของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๕๖ เห็นชอบตาม มติ ก.พ.เพื่อกำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา

ตามกฎหมายโดย เคร่งครัด และให้ถือว่าการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ 

เพราะมิได้ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำ

ผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย ตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๑/ว๑๒ ลงวันที่ 

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ 

ข้าราชการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอราษีไศล  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ และทราบถึงกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการ ที่กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นกรอบ

ในการควบคุมให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  อย่างถูกต้อง และกำหนดแบบแผนความ

ประพฤติของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มี ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเที่ยง

ธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันนำไปสู่ความก้าวหน้า และประโยชน์แก่ทางราชการเป็น

สำคัญ  



๒- 

วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล   มีความรู้และความ 

เข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมทั้ง

กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆที่เกี ่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

๒. เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของทางราชการ หากเจ้าหน้าที่มี 

วินัยดี และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที ่ 

๓. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของระบบราชการ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดกาทุจริต 

และประพฤติมิชอบ  

๔. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ  

กลุ่มเป้าหมาย  

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจนท. รพ.สต.ละ ๒ คน จำนวน ๒๘ คน 

- ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน  และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๔ คน  

รวมจำนวน ๓๒ คน    

วิธีดำเนินการ  

๑. วางแผนการอบรมและจัดทำหลักสูตรการอบรม/เอกสารประกอบการอบรม  

๒. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ และประสานบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ /จัดเตรียม 

สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

๓. ดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด  

๔. สรุปประเมินผลการจัดอบรม  

หลักสูตรการอบรม  

- บรรยายเรื่อง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ชั่วโมง  

- บรรยายเรื่อง วินัยและป้องกันการกระท าผิดวินัย พร้อมกรณีตัวอย่าง ๓ ชั่วโมง  

- ถ่ายทอดความรู้ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน และตอบข้อซักถาม ๓๐ นาที 

 

ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาอบรมฯ ๑ วัน  

ในวันที่   ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๕ 

สถานที่ดำเนินการ  

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

  



-๓- 

 

งบประมาณ  ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

การประเมินผล   

  หนวยงานมีผลคะแนนผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ ๘๕) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการและสามารถนำไป

ปฏิบัติได้อย่าถูกต้องและการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างซื่อสัตย์  สุจริต   โปร่งใส  และเท่ียงธรรมและก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของระบบราชการและป้องกันมิให้มีการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  หากเจ้าหน้าที่มีวินัยดีและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และโปร่งใสและสามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่  จะเกิดความก้าวหน้าในงานราชการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 

ผู้เสนอโครงการ 

(นายเชิดชาย อสิพงษ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวนิภา อินทนิล) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายประดิษฐ์ ไชยสังข์) 

 สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

  



กำหนดการอบรม 
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขราษีไศล 
........................................................................................................................... ............................ 

วันที่ ๑๖   มีนาคม   ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.    ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น.    พิธีเปิดการอบรม โดย สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

กล่าวรายงาน โดย  นางสาวนิภา อินทนิล 
                       ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.    บรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
                                                    การทุจริต 

โดย กลุ่มงานนิติกร   จาก  สสจ.ศรีสะเกษ 
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.    บรรยาย เรื่อง วินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย 

โดย กลุ่มงานนิติกร   จาก  สสจ.ศรีสะเกษ 
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.    บรรยายความรู้ตามคู่มือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
                                                    ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   

โดย สาธารณสุขอำเภอราษีไศล /  
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐น. 


