แผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักการและเหตุ
การขับ เคลื่ อนภารกิจ แห่งองค์กร ให้ บรรลุ สู่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัย
บุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงควรตระหนักถึงบทบาท อานาจหน้าที่ของตนเอง
ที่จะทาให้ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพื่อป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ
จึงควรมีมาตรการที่เข้มข้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาทหรือใช้อานาจ
หน้าที่ ในเรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในสังกัด อย่างน้อยที่สุด 3 ประการ ดังนี้
(1) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคั บบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กระทาโดยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้ถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ สร้างขวัญและกาลังใจการจูงใจ หรือการอืน่ ใดในอัน
ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ข้ า ราชการในสั ง กั ด หรื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บบั ญ ชากระท าผิ ด วินั ย โดยเอาใจใส่
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการป้องกันตาม
ควรแก่กรณีได้
(3) ดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ
1) หากกรณีมมี ูลกล่าวหาว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และปรากฏพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที่
2) หากมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่ สงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยหรือไม่
แต่ยังไม่มีพยานหลักฐาน ต้องทาการสืบสวนข้อเท็จจริง
(ก) หากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง
(ข) หากมีมูลก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที โดยอาศัยหลัก
(1) หลักนิติธรรม
(2) หลักมโนธรรม
(3) หลักความเป็นธรรม
หากมีการสั่งลงโทษโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักคุณธรรม
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียหาย เช่น ก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสภาพจิตใจขวัญและกาลังใจของข้าราชการผู้
นั้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ งาน ภารกิ จ ขององค์ ก รเป็ น ส่ ว นรวม ดั ง นั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ จึ ง ควรต้ อ งให้
ความส าคัญเป็ น พิเ ศษในเรื่ องการดาเนินการทางวินัย ซึ่งกฎหมายก็ให้ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
โดยตรงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติ ก.พ. เพื่อ
กาชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือ
ว่าการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริม สร้างและพัฒนาให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิด

ทางวินัยด้วย ตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
รายละเอีย ดตามหนั งสื อส านั กงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๑/ว๑๒ ลงวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๖ และประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ
ส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอเวียงสา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการให้ ความรู้การเสริมสร้าง
จริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินัย สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึงกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการที่กาหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นกรอบในการควบคุม
ให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ อย่างถูกต้อง และกาหนดแบบแผนความประพฤติของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติห น้าที่ร าชการได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันนาไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเวี ย งสา มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจใน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ ระเบียบวินัยและการป้องกันการกระทาผิดวินัย รวมทั้งกฎหมายกฎและระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

คน
คน
คน
๙ คน

วิธีดาเนินการ
1. เสนอแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ขออนุมัติดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
3. ดาเนิ น การให้ ความรู้ การเสริ มสร้ างจริยธรรมและการป้ อ งกัน การกระทาผิ ดวิ นั ย แก่
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
5. สรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผู้บริหารรับทราบ
6. เผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
งบประมาณ

- บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564

สถานที่ดาเนินการ

ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา

การประเมินผล

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อย่ างถูกต้ อง และการปฏิบั ติห น้ าที่เป็นไปด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ก่อให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันนาไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสาคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิตพล เปลี่ยนศรี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เสนอโครงการ
.
(นายชิตพล เปลี่ยนศรี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา

แผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

การให้ความรู้
การเสริมสร้าง
จริยธรรมและ
การป้องกัน
การกระทาผิด
วินัย

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
1. เสนอแผนปฏิบัติการให้
ความรู้การเสริมสร้าง
จริยธรรมและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัย
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดการประชุมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
จริยธรรมและการป้องกัน
การกระทาผิดวินัย
3. ประชุม ติดตามผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การฯ และรายงานผู้บริหาร
รับทราบ

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียด จานวน
งบประมาณ เงิน

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

ข้าราชการ
ไม่ใช้
0 บาท
ลูกจ้างประจา
งบประมาณ

พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงฯ
ลูกจ้างชั่วคราว




กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาหมื่น
เวลา

กิจกรรม

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. – 08.30 น. ประธานกล่าวเปิด
08.30 น. – 10.30 น. การบรรยายในหัวข้อ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
นาหมื่น โดยนายชวลิต รวมศิลป์ ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดย นายชวลิต รวมศิลป์ ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
13.00 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. – 14.30 น. การบรรยายในหั ว ข้ อ ระเบี ย บคณะกรรมการมาตรฐานทางจริ ย ธรรม ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม ข้อกาหนดและกระบวนการรักษาจริยธรรม
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
โดยนายชวลิต รวมศิลป์ ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
14.30 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.30 น. การบรรยายในหัวข้อ ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
โดย นายชวลิต รวมศิลป์ ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

“ ร่างตารางการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

