
 

 

ชื่อโครงการ  “โครงการ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐” 
             ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนำควำมรู้บุคลำกร ก้ำวสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
เป้าประสงค์  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและ สำรสนเทศข้อมูลข่ำวสำร  
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 
หัวหน้าโครงการ  ชื่อ นำงสุขพร สุภำสัย 
   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสถิติ ช ำนำญกำร 

สถำนที่ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศ ชั้น ๓ อำคำรผู้ป่วยนอก โทร. ๒๔๙ 
ผู้ประสานงานโครงการ ชื่อ นำยพจน์เมธี แนวทอง 
   ต ำแหน่ง  นักเวชนิทัศน์ (ช่ำงภำพกำรแพทย์) ปฏิบัติกำร 
   สถำนที่ติดต่อ ศูนย์แพทย์ศำสตร์ศึกษำชั้นคลินิกชั้น ๙   โทร. ๑๙๐๔ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเหตุที่ ในระบอบประชำธิปไตย มีกำรให้ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำร เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ
ของภำครัฐ เพ่ือที่จะให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็น ได้ใช้สิทธิ ได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนของรัฐ “ปกปิด
เป็นข้อยกเว้น เปิดเผยเป็นหลัก” โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่ชัดแจ้ง และจ ำกัดข้อมูลบำงส่วนที่เปิดเผยแล้ว
มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ และยังผลให้ประชำชนมีโอกำสรู้ถึง สิทธิหน้ำที่ กำรใช้สิทธิของตนเองอย่ำง
ถูกต้อง  
 พ.รบ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมำยที่มีควำมส ำคัญ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่อง กำร
คุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของประชำชน “สิทธิที่ควรรู้ Right To Know” หมำยถึงกำรที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและ
รับรู้ถึงข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ในควำมครอบครองของรัฐ หน่วยงำนของภำครัฐเองจึงต้องมีกำรปรับตัว นอกเหนือจำก
กำรให้บริกำรแล้ว ยังมีหน้ำที่ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอีกด้วย เพ่ือให้ประชำชน เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่อยู่ใน
ควำมครอบครองของตน ภำยใต้หลักเกณฑ์ และกรอบของกฎหมำยฉบับนี้ 

 โรงพยำบำลสุรินทร์ เป็นโรงพยำบำลศูนย์ชั้นน ำ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลำกรที่  ปฏิบัติงำน 
เกือบทั้งหมดล้วนแล้วแต่ สัมผัสกับผู้รับบริกำรโดยตรง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเหล่ำนั้น สำมำรถ  ให้ข้อมูลแก่ผู้มำรับ
บริกำร ได้ถูกต้อง และมีควำมเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน. 

 
   ๒. วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ำฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจ และ ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ถูกต้อง 
๒. เพ่ือส่งเสริม กระตุ้น ให้เจ้ำหน้ำที่ใน รพ.สุรินทร์ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรให้บริกำรภำยใต้  หลักเกณฑ์ 

และกรอบของกฎหมำย พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.๒๕๔๐ โดยเฉพำะ หลักควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน ซึ่งเป็น
พ้ืนฐำนในกำรเสริมสร้ำงธรรมมำภิบำล 

 
  ๓. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 ๑. บุคลำกร ในโรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำนวน ๘๐ คน ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ คน 



 

 

 

 
๔. สถานที่ วันเวลา ด าเนินการ / วิทยากร 
     รุ่นที่ ๑ วันที่    ๑๙  เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๙ ห้องประชุม ชั้น ๙  อำคำรศูนย์แพทยศำสตร์ชั้นคลินิก 
โรงพยำบำลสุรินทร์ 
     รุ่นที่ ๒ วันที่      ๒๑   เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๙ ห้องประชุม ชั้น ๙  อำคำรศูนย์แพทยศำสตร์ชั้นคลินิก 
โรงพยำบำลสุรินทร์  
วิทยากร  ๑. นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร์ 
   ๒. นำงสุขพร สุภำสัย นักวิชำกำรสถิติ ช ำนำญกำร โรงพยำบำลสุรินทร์ 
   ๓. นำยพจน์เมธี แนวทอง นักเวชนิทัศน์(ช่ำงภำพกำรแพทย์) ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลสุรินทร์ 
     
 ๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ และเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

   ตัวชี้วัดระดับผลผลิต = เชิงปริมาณ (Out Put) 

๑. จ ำนวนผู้เข้ำอบรมที่เข้ำใจในเนือ้หำ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ คน 80 

๒. จ ำนวนผู้เข้ำอบรมสำมำรถปฏบิตัิตำม ตำมกรอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ คน 80 

   ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ = เชิงปริมาณ (Out Come) 

๑. จ ำนวนผู้เข้ำอบรมสำมำรถให้บริกำรตำมกรอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ คน 80 

๒. จ ำนวนผู้เข้ำอบรมสำมำรถแนะน ำผู้มำรับบริกำรเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรฯ คน 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 ๖. แนวทาง/แผนการด าเนินงาน 

รำยละเอียดแนวทำง / แผนกำรด ำเนินงำน และน้ ำหนักควำมส ำคัญของกิจกรรม 
 

กิจกรรม % ถ่วงน้ าหนัก ผู้รับผิดชอบ 

๑. บรรยำยเน้อหำ 6 ชั่วโมง 69.7%  นำงสุขพร สุภำสัย 
 นำยพจน์เมธี แนวทอง 

๒. ศึกษำจำกตัวอย่ำง  2 ชั่วโมง 33.3% 

รวม 100 % 

 
 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ านวน ๒ วัน รุ่นที่ ๑ วันที่   ๑๙  เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๙, รุ่นที่ ๒ วันที่  ๒๑  เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. บรรยำยเนื้อหำ             

         ๒.  ศึกษำจำกตัวอย่ำง             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 ๘. งบประมาณโครงการ  
 เงินบ ำรุงโรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำนวน 6,400 บำท (หกพันสี่ร้อยบำทถ้วน) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) แหล่งที่มาของงบประมาณ 

๑ ค่ำอำหำร+อำหำรว่ำง ๘๐ บำท X ๘๐ คน X ๑ วัน ๖,๔๐๐ เงินบ ำรุงโรงพยำบำลสรุินทร ์

หมายเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ 
 

 ๙. หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
- 

 ๑๐.วิธีประเมินผล 
ประเมินผลจำกกำรตอบแบบสอบถำมผู้ที่เข้ำอบรม ก่อนและหลังฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

   
 

 
 
               
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
                            ผู้เขียนโครงการ 
 

                (นำยพจน์เมธี แนวทอง) 
   นักเวชนิทัศน์ (ช่ำงภำพกำรแพทย์) ปฏิบัติกำร  

                            ผู้เสนอโครงการ 
 

                (นำงสุขพร สุภำสัย) 
                        นักวิชำกำรสถิติช ำนำญกำร 
   (หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์บรกิำรและสำรสนเทศทำงกำรแพทย)์ 

 
                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                          (นพ.ชวมัย สืบนุกำรณ)์ 
รอง            ผู้อ ำนวยกำรด้ำนบรกิำรปฐมภมูิ และรักษำกำรในต ำแหน่ง 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจด้ำนผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย ์
 

 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นำงนงลักษณ์ เต็งประวตั)ิ 

         (รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล) 

 
                           ผู้อนุมัติโครงการ 
 

              (นพ.สมคิด สุริยเลิศ) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสุรินทร ์

 
                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                       (นพ.พรรณกิจ วนแสงสกุล) 
    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์แพทยศำสตรศ์ึกษำช้ันคลินิก โรงพยำบำลสรุินทร์ 

 
 

                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                  (พญ.ประชุมพร บรูณ์เจรญิ) 
 (รองผู้อ ำนวยกำรกลุม่ภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพ) 


