
โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและวินัย 
การต่อต้านการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านประจ าปี 2564 
 
๑. ชื่อโครงการ 

โครงการอบรมการรักษาวินัย เสรมิสร้างและพฒันาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติราชการการเสริมสร้างจิตพอเพยีงต้านทุจริต (STRONG) การปอ้งกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นในหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. เป้าประสงค์ 
  เป้าประสงค์ที่ ๒ องค์กรสาธารณสุข มีคุณภาพ มาตรฐาน 
๓. ยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรพัยากรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้มีมาตรการในการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของการพิทักษ์คุณธรรม ในระบบราชการ ปรับปรงุ
ระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ และได้มีการตราพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้ก าหนดให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการด าเนินคดีอาญาและวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ ท าให้การกระท าผิดวินัยลดลง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบการน าองค์กรซึ่งเป็นตัวช้ีวัดในการ
วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐ 

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงจึงได้จัดให้มี
การอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวงมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตลอดจน
แนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีใน
การใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการและการป้องกันการหาประโยชน์จากการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕. วัตถุประสงค์ 



๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 
ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๒. บุคลากรมีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการหาประโยชน์จากการปฏิบัติ
ราชการ ในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                         

๖. เป้าหมาย 
                 บุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๒2 คน 
 

๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 
  ๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องวินัย และจริยธรรม มีจิตส านึก ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดี ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  ๒. ร้อยละของผู้กระท าผิดลดลง                                                                                            
                                                                                         
๘. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เตรียมการด าเนินงาน โดยจัดท าโครงการเสนอ สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงเพื่อพิจารณา
อนุมัติโครงการ  

๒. โครงการอบรมการรกัษาวินัย เสรมิสร้างและพฒันาทางดา้นจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นในหน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓. การติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  ๔. จัดท ารายงานเสนอผูบ้รหิาร 
๙. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์- มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑๐. สถานท่ีด าเนินงาน 
  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
๑๑. งบประมาณไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๒. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแนวทางการใช้จริยธรรม จรรยา 
ข้าราชการพลเรือนและวินัย รวมทั้งมีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ปราบปรามและทุจริตในภาคราชการตลอดจน กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๒. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ วินัย จริยธรรม จรรยา ข้าราชการพลเรือน 
ตลอดจนตัวอย่างการกระท าผิดในกรณีต่างๆ รวมทั้งแนวทางการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

๓. บุคลากรในสังกัด มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 



๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการฯประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นางจรรยา เช้ือหมอ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 
 
 

๑๔. ผู้เสนอโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการฯประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                             
(นางวันเพ็ญ วิสทุธิจินดา) 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
  

๑๕. ผู้เห็นชอบโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการฯประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
(นางสาวพิชญา อายุยืน) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๑๖. ผู้อนุมัตโิครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการฯประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

                                                        

(นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
 
 
 
 



 
ก าหนดการประชุมโครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และการวิเคราะห์ความเสีย่งการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

๒๕๖๔ 
กิจกรรม เวลา วิทยากร 

วันท่ี ๑ มีนาคม 2564   
ลงทะเบียน ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พิธีเปิดการประชุมและประกาศเจตนารมณ ์ ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ สาธารณสุขอ าเภอหรอื

ผู้แทน 
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงาน ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กฎหมายการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วินัย และจรรยาบรรณข้าราชการ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
การเสรมิสร้างจิตพอเพียงต้านทจุริต (STRONG) ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี ๒ มีนาคม 2564   
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(ต่อ) 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สรปุผลการประชุมและพิธีปิดการประชุม ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 


