แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี : 5 มีนาคม 2564
หัวข้อ : หน่วยงานมีการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้ าหน้ าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้ างและพัฒนา
ทางด้ านจริยธรรมและการรักษาวินยั รวมทังการป
้ ้ องกันมิให้ กระทาผิดวินยั
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : ...............................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
นักจัดการทั่วไปชานาญการ

(นายวรุตม์ เกตุสิริ)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ผู้รับผิดชอบการการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายวราวุธ แสงกล้า)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่......................................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4536-6311
ที่ อบ. 0032.001.25/1675
วันที่ 3 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินการตามแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินัย
ประจาปีงบประมาณ 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
เรื่องเดิม
ตามที่โรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดทาแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการ
กระทาผิดวินัย โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อัน
นาไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสาคัญ นั้น
ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลสิรินธร ได้ พิจารณาอนุมตั ิโครงการให้ ความรู้การเสริ มสร้ างจริ ยธรรมและการป้องกันการกระทาผิด วินยั
โรงพยาบาลสิรินธร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็ นกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมที่ 1 เสนอแผนปฏิบตั ิการให้ ความรู้การเสริ มสร้ างจริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินยั
โรงพยาบาลสิรินธร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. กิจกรรมที่ 2 จัดการประชุมให้ ความรู้การเสริ มสร้ างจริ ยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินยั
3. กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการฯ และรายงานผู้บริ หารรับทราบ

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ดาเนินการตามกิจกรรมแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้าง
จริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดวินัย โรงพยาบาลสิรินธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(นางสาวราตรี จันทาโสม)
นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ
( นายวรุตม์ เกตุสิริ)
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร

(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

แผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดวินัย
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
********************
หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนภารกิจแห่งองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัย
บุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงควรตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเองที่
จะทำให้ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพื่อป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบจึง
ควรมีมาตรการที่เข้มข้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาทหรือใช้อำนาจหน้าที่
ในเรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในสังกัด อย่างน้อยที่สุด 3 ประการ ดังนี้
(1) เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กระทำโดยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของจนเอง ให้ถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ สร้างขวัญและกำลังใจการจูงใจ หรือการอื่นใดอันที่
จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตนคติ
จิตสำนึก
และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
(2)ป้องกันไม่ให้ข้าราชการในสังกัดหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
โดยเอาใจใส่
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวินัยที่จะดำเนินการป้องกันตาม
ควรแก่กรณีได้
(3)ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ
1) หากกรณีมีมูลกล่าวหาว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และปรากฏพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว ก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที
2) หากมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยหรือไม่แต่ยัง
ไม่มีพยานหลักฐาน
ต้องทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
(ก)หากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง
(ข)หากมีมูลก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที โดยอาศัยหลัก
(1)หลักนิติธรรม
(2)หลักมโนธรรม
(3)หลักความเป็นธรรม
หากมีการสั่งลงโทษโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักคุณธรรม
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียหาย เช่น ก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสภาพจิตใจขวัญและกำลังใจของข้าราชการผู้นั้น
ส่งผลกระทบต่องาน ภารกิจขององค์กรเป็นส่วนรวม ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับจึงควรต้องให้ความสำคัญเป็น
พิเศษในเรื่องการดำเนินการทางวินัย ซึ่งกฎหมายก็ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบตามมติ ก.พ.เพื่อกำชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและให้ถือว่าการรักษาวินัยของ
ข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย

และมิได้ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย ตามมาตรา
87 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 รายละเอียดตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1011/ว12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้
กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ
ราชการหลายประการ
โรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมๆและการ
ป้องกันการกระทำผิดวินัย โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ให้แก่บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงกฎหมาย กฎและ
ระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นกรอบในการควบคุมให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องและกำหนดแบบแผนความประพฤติของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้นำไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร มีความรู้และความเข้าใจในข้อกำหนดเกี่ยวกับระเบียบ
วินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัย รวมทั้งกฎหมายกฎและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจำ
3.พนักงาราชการ
4.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5.ลูกจ้างรายวัน
6.ลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

56
6
4
97
8
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน

วิธีดำเนินการ
1.เสนอแผนปฏิบัติการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดวินัย
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.ขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
3.ดำเนินการให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดวินัยแก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร
4.ติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
5.สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
และรายงานผู้บริหารรับทราบ
6.เผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

-บาท (ศูนย์บาท)
5 มีนาคม 2564

สถานที่ดำเนินการ
การประเมินผล

ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง และการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันนำไปสู่ความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวราตรี

จันทาโสม

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวราตรี จันทาโสม)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวรุตม์ เกตุสิริ)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

