โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริต
ประจาปี 2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

.........................................
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของหน่ วยงาน ( Integrity and
Transparency Asessment : ITA) ในปีงบประมาณ 2560 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and Transparency Asessment : ITA) ได้ถูกบรรจุเป็นตัวชี้วัดที่
79 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( ผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 85) และปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการดาเนินงานที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศ สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(สานักงาน ป.ป.ช.) จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบ่งชี้ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and
Transparency Assessment : ITA) จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานนาข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยัง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชี ย งใหม่ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานกระทรวง
สาธารณสุข ( MOPH ITA ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยต้องมีการรายงานผลการประเมินตนเอง
( self-Assessment) และมี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-base) ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ
สันทราย ได้เล็งเห็นความสาคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตในการดาเนินงานของหน่วยงาน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลในสังกัดอีก 13 แห่ง จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอสันทรายดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการทางาน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในทุกระดับ
3.เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ แ ละตระหนั ก ถึ ง การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในการ
ปฏิบัติงาน

-2ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอสั น ทรายผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ระดับคะแนนมากกว่า ร้อยละ 90
2. เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้และตระหนักถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดเตรียมเอกสารความรู้ และประสานวิทยากร
3. จัดประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. นิเทศ/ติดตามการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทรายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 20 คน
สถานที่ดาเนินการ
- ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือน มกราคม 2562
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทรายมีความรู้และตระหนักถึงการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทรายผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
ลงชื่อ .............. .................................ผู้เสนอโครงการ
(นางพัทธวรรณ ลาน้อย)
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสันทราย
ผู้อนุมัติโครงการ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปี 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ลงชื่อ ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ)
สาธารณสุขอาเภอสันทราย

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริต
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
**************************
เวลา ๐8.3๐ –๐๙.0๐น.
ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม
เวลา ๐๙.0๐–09.30 น.
พิธีเปิดการอบรม
เวลา 09.3๐–๑10.๐๐ น.
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน”
โดย นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ สาธารณสุขอาเภอสันทราย
เวลา ๑0.๐๐–๑0.11 น.
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ และการให้ความรู้ตามคู่มือการ
พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
โดยนางพัทธวรรณ ลาน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เวลา ๑1.๐๐-๑2.๐๐ น.
บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”
โดยนางพัทธวรรณ ลาน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
********************************************************

