


โครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาที่ดานกฎหมายเกีย่วกับวินัย ความรับผิด
ทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง 

ประจําปงบประมาณ 2564 

สอดคลองกับยุทธศาสตร 4 Excellence : ขอท่ี 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
เปาหมาย : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพท่ัวถึง 
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการกระทรวง :  1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส 

2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ตั้งชี้วัด: รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวประภัสสร  กอนแกว   โทรศัพท 054-597115  มือถือ  081-0207182 
Email : kae_kk_8@hotmail.com 

1. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ

เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาลรองกวาง จะตองอาศัยกฎหมาย ระเบียบ   ขอบังคับและหนังสือสั่งการตาง ๆ ของ
ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจในการนั้น ๆ ท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนดไวและจะตองปฏิบัติตามข้ันตอน รวมท้ังเง่ือนไข
ตาง ๆ ท่ีกฎหมาย ระเบียบ กําหนด ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนกลไกของรัฐหรือราชการไววางไว และใชเปนเครื่องมือสําคัญ 
และเปนปจจัยหนึ่งในการบริหารราชการ ท้ังนี้เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย และเพ่ือใหงานท่ีปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว หากการปฏิบัติราชการ โดยท่ีไมไดยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบ
ราชการท่ีกําหนดไว ก็ยอมเกิดความเสียหายแกทางราชการได อาทิ มีเจาหนาท่ีทุจริตตอหนาท่ี โดยท่ีผูบังคับบัญชา
มิไดวางระบบควบคุมภายใน และมิไดมีการสอดสอง กํากับดูแลดีเทาท่ีควร ทําใหราชการเสียหาย และสงผลกระทบ
ตอตัวเจาหนาท่ีผูกระทําการทุจริต อาจจะตองถูกดําเนินการทางวินัยจนถึงข้ันไลออกจากราชการ ทางอาญา ก็จะถูก
ดําเนินคดี มีการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนและในทางแพง หากไมมีการชดใชคืนก็จะถูกดําเนินคดีแพงใน
ฐานละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจนคดีถึงท่ีสุด และอาจถูกฟองเปนคดีลมละลายได นอกจากนี้ 
โรงพยาบาลรองกวาง ไดรับแจงผลการตรวจสอบการเงินท่ัวไป การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2563 
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร พบวา มีขอบกพรองในการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการบางประการ ซ่ึงอาจสงผลตอตัวเจาหนาท่ีโดยตรง และสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของหนวยงานในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารราชการ 

โรงพยาบาลรองกวาง ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาและเสริมสรางทักษะความรู
ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
เจาหนาท่ีอ่ืนในสังกัดโรงพยาบาลรองกวาง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล จึงจัดทําโครงการอบรมให
ความรูแกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเก่ียวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิด และผลประโยชนทับซอน ประมวลจริยธรรม 
โรงพยาบาลรองกวาง ประจาํปงบประมาณ 2564 ข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีทุกประเภทและทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาล
รองกวาง มีความรูความเขาใจ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติราชการ สงเสริมงานใหบริการมีประสิทธิภาพ และสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี 
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดทางวินัย การอุทธรณ การ          

รองทุกขตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติวา

ดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  
2.3 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอพิจารณาในเรื่องผลประโยชนทับซอนจาก

การปฏิบัติหนาท่ี 
2.4   เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอพิจารณาในเรื่องจริยธรรมขาราชการ 

ลูกจาง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
2.5   เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ปรึกษาหารือกันในปญหาท่ี 

เกิดจากความไมเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
รอยละของเจาหนาท่ีในสังกัดไดรับการอบรมใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบ จริยธรรม 

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ
4.1 เจาหนาท่ีโรงพยาบาลรองกวาง จํานวน 202 คน 
4.2 วิทยากร ผูจัดการอบรม ผูสังเกตการณ จํานวน 5 คน 

 รวมท้ังสิ้น 207 คน 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
เดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2564 จํานวน 1 วัน ณ หองประชุมผานางคอย โรงพยาบาลรองกวาง 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ
หนวยงานในสงักัดโรงพยาบาลรองกวาง 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลรองกวาง 

8. วิธีการดําเนินงาน
8.1 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจาก ผูอํานวยการโรงพยาบาลรองกวาง 
8.2 ประสานงานกับผูเก่ียวของ เชน วิทยากร ผูเขารับการอบรม หองประชุม การจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการอบรม 
8.3 ดําเนินการอบรมตามโครงการ 
8.4 ประเมินและสรุปผลโครงการ 

9. วิธีการอบรม
โดยการบรรยายและการอภิปรายซักถามและตอบปญหาจากวิทยากร 
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กาํหนดการอบรมใหความรูเจาหนาที่ดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย ความรับผิดทางละเมิด 
และผลประโยชนทบัซอน จริยธรรม โรงพยาบาลรองกวาง 

ประจําปงบประมาณ 2564 
วันท่ี 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ  หองประชมุผานางคอย โรงพยาบาลรองกวาง 

************************* 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น พิธีเปดการอบรม 

โดย ผูอํานวยการโรงพยาบาลรองกวาง  ประธาน 
นางสาวประภัสสร  กอนแกว กลาวรายงาน 

  09.15 – 10.30 น. ขอกําหนดทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข  
โดย นางสาวกรรณิการ  ชุมศรี นิติกร 
โรงพยาบาลแพร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    10.45 – 11.30 น.  กรณีตัวอยางความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจาหนาท่ี 

โดย นางสาวกรรณิการ  ชุมศรี นิติกร 
โรงพยาบาลแพร 

  11.30 – 12.00 น. ผลประโยชนทับซอน จริยธรรม สําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
โดย นางสาวกรรณิการ  ชุมศรี นิติกร 
โรงพยาบาลแพร 

  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. นําเสนอผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

     ของโรงพยาบาลรองกวาง 
โดย นางสาวประภัสสร  กอนแกว  เลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห 

     ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
14.45 – 16.00 น. การปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 

     โดย นางสาวประภัสสร  กอนแกว เลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห 
     ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

16.00 – 16.30 น.     อภิปรายและซักถามปญหาท่ัวไป 

******************************** 



















รายงานการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาที่ดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย 
ความรับผิดทางละเมดิ จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง ในวันที่ 9 
มีนาคม 2564 เวลา 8.30น. – 16.30 น. ณ หองประชุมผานางคอย โรงพยาบาลรองกวาง 

และมีการถายทอดดวยระบบZoom ไปตามหนวยงานตางๆของโรงพยาบาล 

ผูเขารวมประชุมท้ังในหองประชุม และติดตามการประชุมดวยระบบzoomในหนวยงาน จํานวน 
152 คน คิดเปนรอยละ 72.38 ของเจาหนาท่ีท้ังหมด 

ชวงเวลา 9.00 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง ขอกําหนดทางวินัย การอุทธรณ 
รองทุกข จรรยาขาราชการ    

 ในการอบรมไดมีการทําแบบทดสอบ Pre/Post test ผลการทําแบบทดสอบ Pre test ไดคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน และ ผลการทําแบบทดสอบ Post test ไดคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเปน 5.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน แสดงใหเห็นวา เจาหนาท่ีท่ีเขารวมอบรมมีความรู
ความเขาใจ เรื่อง ขอกําหนดทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข จรรยาขาราชการ เพ่ิมมากข้ึน 

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้ 
       พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551  มีผลบังคับใชกับขาราชการพลเรือนทุกคน 
ตัวอยาง ขาราชการพลเรือนในโรงพยาบาล ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย 
พนักงานการเงิน เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีพัสดุ เปนตน 
       โทษทางวินัย แบงเปนวินัยไมรายแรงและวินัยรายแรง 
โทษทางวินัยไมรายแรงไดแก 

- ภาคทันฑ กระทําโดยงดโทษโดยวากลาวตักเตือน/ทันฑบนเปนหนังสือ 
- ตัดเงินเดือน รอยละ 2 หรือ 4 ตั้งแต 1 – 3 เดือน 
- ลดเงินเดือน รอยละ 2 หรือ 4 

โทษทางวินัยไมรายแรงไดแก 
- ปลดออก เปนการลงโทษใหพนจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ 
- ไลออก เปนการลงโทษใหพนจากราชการโดยไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ 

ม.82 ราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1.ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม
2.ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี

นโยบายของรัฐ และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของราชการ 
3.ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจ

ใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 
4.ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ 
หรือจะเปนการไมรักษาผลประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทีนทีเพ่ือให
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ผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว   
ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

5. ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได
6.ตองรักษาความลับของทางราชการ 
7.ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวาง

ขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 
8.ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอ

ราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตน 
9.ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 
10.ตองรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย 
11.การทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ม.82 ราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหามดังตอไปนี้ 
1.ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรแจง ถือวาเปนการ

รายงานเท็จ 
2.ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือ

ตนข้ึนไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
3.ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
4.ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ
5.ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรมหรือ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
6.ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกัน

นั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
7.ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกลั่นแกลง กดข่ี หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
8.ตองไมกระการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
9.ตองไมดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
10.ตองไมกระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ม.85 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
1.ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่ง

ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 
2.ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง 
3.ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
4.การกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
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จรรยาขาราชการ 
ม. 78 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามท่ีสวนราชการกําหนดไวโดยมุงประสงคใหเปน
ขาราชการท่ีดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ  โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (1) การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
 (2) ความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 
 (3) การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 (4) การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
 (5) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
ชวงเวลา 13.00 – 16.30 น. วิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง ผลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอนและการปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 
 
เนื้อหาการอบรมมีดังนี้ 
 ผลประโยชนทับซอน คือ สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชน สวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัวท้ังเจตนาหรือไมเจตนา   หรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 
1. การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 จากการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยง โรงพยาบาลรองกวาง พบวากระบวนงานท่ีมี
โอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนในโรงพยาบาลรองกวาง มีดังนี้ 
 1.1 กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชเงินและมีชองทางท่ีจะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 1.2 กระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม 
กลาวคือ มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค 
 1.3 กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของซ่ึงสงผลทางลบ ตอ
ผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2. การพิจารณากระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 2.1 การรับ – จายเงิน 
 2.2 การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 2.3 การเบิกคาตอบแทน 
 2.4 การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
 2.5 การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
 2.6 การใชรถราชการ 
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2.7 การจัดหาพัสดุ 
2.8  การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา 
2.9 การจัดซ้ือจัดจางและการจางบริการ 
2.10 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
2.11 การตรวจรับวัสดุครุภณัฑ 

3. ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม
3.1 สูญเสียงบประมาณ 
3.2 เปดชองทางใหเจาหนาท่ีใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี 
3.3 เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
1. การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงพยาบาลรองกวางตอตานการทุจริต   ทุกรูปแบบ เชน

1.1. การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) 

1.2. เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาท่ี 
1.3. จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี 
1.4. การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 

2. การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน
2.1. การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 
2.2. การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
2.3. การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงพยาบาลรองกวางอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
2.4. จัดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 























ภาพถายโครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย ความรับ

ผิดทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง   

วันท่ี 9 มีนาคม 2564  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมผานางคอย โรงพยาบาลรองกวาง 



ภาพถายโครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย ความรับ

ผิดทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง  

ดวยระบบZoom ณ ตึกผูปวยใน 

 

 



ภาพถายโครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย ความรับ

ผิดทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง  

ดวยระบบZoom ณ หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  2 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

หัวขอ : โครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเก่ียวกับวินัย ความรับผิด
ทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน และบันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       โครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเก่ียวกับวินัย ความรับผิด
ทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน และบันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการ  
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
      ประภัสสร  กอนแกว         รุงกิจ  ปนใจ 
 (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
 ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                     ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  2  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564   วันท่ี 2  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันท่ี 2  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  10 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

หัวขอ : รายงานการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรูแกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเก่ียวกับวินัย ความรับผิด
ทางละเมิด จริยธรรมและผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรูแกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเก่ียวกับวินัย ความรับผิด
ทางละเมิด จริยธรรมและผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลรองกวาง  
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
      ประภัสสร  กอนแกว         รุงกิจ  ปนใจ 
 (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
 ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                     ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564       วันท่ี  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 




