
แผนปฏิบัติการไห้ความรู้เสริมสร้างจิรยธรรมและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
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******************************************* 

 
หลักการและเหตุผล 
  การขับเคลื่อนภารกิจแห่งองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอ่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลกรใน
หน่วยงานเป็นหลัก และตังเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งหน่วยงาน
และหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงควรตระหนักถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเองที่จะให้ข้าราชการในสังกัดมี
วินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพ่ือป้องปราบมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงควรมีมาตรการที่เข้มข้น เมื่อ
พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาทหรือใช้อ านาจหน้าที่ ในเรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการในสังกัด อย่างน้อยท่ีสุด 3 ประการคือ 
  1. เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ สร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ หรืออ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตนคติ และจิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2. ป้องกันไม่ให้ข้าราชการในสังกัดหือผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย โดยเอาใจใส่สังเกตการณ์ 
และขจัดเหตุที่อาจก็ให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณี 
  3. ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังบัญชา  
 3.1 หากกรณีมีมูลกล่าวหาว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และปรากฏพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที่ 
 3.2 หากมีการกล่าวหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยหรือไม่แต่ยังไม่มี
พยานหลักฐาน ต้องท าการสืบสวนข้อเท็จจริง 
  (ก) หากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง 
  (ข) หากมีมูลก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที่ โดยอาศัยหลัก 
   1) หลักนิติธรรม 
   2) หลักมโนธรรม 
   3) หลักความเป็นธรรม 
 หากมีการสั่งลงโทษโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักคุณธรรม
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสีย เช่น ก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสภาพจิตใจ ขวัญและก าลักใจของข้าราชการผู้นั้น ส่งผล
กระทบต่องาน ภารกิจขององค์กรเป็นส่วนรวม 
 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเรืองการด าเนินการทางวินัย 
ซึ่งตามกฎหมายให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ไม่ว่าจะตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2556 เห็นชอบตามมติ กพ. เพ่ือบังคับให้ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าการรักษาวินัยของ
ข้าราชการมิได้ดีขั้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย ตามมารตรา  
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87 และ มาตรา 9. แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2550 รายละเดียดตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1011/ว12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการป้องกันการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลาย
ประการ 
 โรงพยาบาลบ้านหลวง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจิริยธรรม และการ
ป้องกันการกรท าผิดวินัย โรงพยาบาลบ้านหลวง ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ และทราบถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการก าหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นกรอบในการควบคุม
ให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง ก าหนดแบบแผนความประพฤติของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันน าไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการเป็นส าคัญ 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการและพนักงานราชการ จ านวน 15-20 ราย (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ไม่
สามารถด าเนินการรวมคนเป็นจ านวนมากได้) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านหลวง มีความรู้และความเข้าใจในข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยและการป้องกันการกระท าผิดวินัย รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลัดธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

วิธีการด าเนินการ 
 1. เสนอแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระท าผิดวินัย
โรงพยาบาลบ้านหลวง 
 2. ขออนุมัติด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 3. ด าเนินการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระท าผิดวินัยแก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้านหลวง 
 4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
 5. สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และรายงานผู้บริการรับทราบ 
 6. เผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

งบประมาณ  - ไม่มี 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านหลวง 
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ผลการประเมิน ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบของทางราชการ สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันน าไปสู่ความก้าวหน้าปละประโยชน์แก่ทางราชการเป็นส าคัญ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนคร  ทองยิ้ม  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
ผู้เสนอโครงการ  
   (นายคทาวุฒิ  มั่งมูล) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายกมล  พรมลังกา) 
  นายแพทย์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการไห้ความรู้เสริมสร้างจิรยธรรมและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 
โรงพยาบาลบ้านหลวง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
กลุ่มเป้า
หมาย 

งบประ
มาณ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ หมายเหตุ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1 การไห้

ความรู้
เสริมสร้าง
จิรยธรรม
และการ
ป้องกันการ
กระท าผิด
วินัย 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้าน
หลวง มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยและ
การป้องกันการ
กระท าผิดวินัย 
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
กลไกการป้องกัน
การทุจริต 
3. เพื่อให้การ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีความ
โปร่งใสและมี
คุณธรรม 

กิ จ ก ร ร ม ที่  1  เ ส น อ
แผนปฏิบัติการให้ความรู้
การเสริมสร้างจริยธรรม
และกา รป้ อ ง กั น ก า ร
ก ร ะ ท า ผิ ด วิ นั ย 
โรงพยาบาลบ้านหลวง 
ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมที่  2  จั ดการ
ประชุมให้ความรู้ การ
เสริมสร้างจริยธรรมและ
การป้องกันการกระท า
ผิดวินัย 
กิจกรรมที่ 3 ติดตามผล
การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ และ
รายงานผู้บริหาร
รับทราบ 

ข้าราชกา
รและ

พนักงาน
ราชการ 
จ านวน 
15-20 

คน 

ไม่มี              
      

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


