
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

แก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริมเป็นหน่วยงำนเป้ำหมำยในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
256๕ ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3  ก ำหนดมำตรกำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และ
เครือข่ำย) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ซึ่ง
ปีงบประมำณ 256๕ ได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 
256๕ ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Exellence) แผนงำนท่ี 1 กำรพัฒนำ
ระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ  เป็นประเด็นกำรตรวจรำชกำรคณะ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
สนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ ประเด็นกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล ตัวช้ีวัดท่ี 60 ร้อยละของหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 9๒) และจำกปัญหำกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัด
จ้ำงในปีงบประมำณ 256๔ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริมพบมีประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำน โดยท่ีผู้ปฏิบัติยังนึกไม่ถึงว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีอยู่ในลักษณะของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น กำร
ใช้กระแสไฟฟ้ำของหน่วยงำนกับโทรศัพท์ส่วนตัว เป็นต้น 

เพื่อใหป้้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม จึง
จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลำกรสำธำรณสุขอ ำเภอ
แม่จริม ประจ ำปีงบประมำณ 256๕ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลำกรสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรป้องกันกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. เพื่อก ำหนดแนวทำงแก้ไขควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 

3. เป้าหมาย 

 1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีระดับควำมรู้ เรื่องกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนท่ีถกูต้องอยู่ในระดับดี 

2. ร้อยละ 100 ของควำมเส่ียงท่ีพบได้รับกำรแก้ไขตำมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมเส่ียงท่ี
เกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
 
 
 



4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลำกรสำธำรณสุขสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม จ ำนวน 18 คนประกอบด้วย 
1. สำธำรณสุขอ ำเภอ     จ ำนวน 1 คน 
2. เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขอ ำเภอ    จ ำนวน 2 คน 
3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล   จ ำนวน 14 คน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

  ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน 

6. วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต 
- บรรยำยให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้เข้ำร่วมอบรมฯแสดงควำมคิดเห็นในหัวข้อ “ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อนของหน่วยงำนในปีงบประมำณ 2565 ”  
- จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
- แบ่งควำมเส่ียงฯท่ีพบและแบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรมฯออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อแสดงควำม

คิดเห็นในหัวข้อ “ข้อก ำหนด/แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตำมล ำดับควำมเส่ียงฯ” 
- น ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่ม 
๒. ทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมฯ 
3. ประเมินผลกำรอบรมฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

มีนำคม  2565 

8. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมำณ 

9. การประเมินผล 

1. ใช้แบบประเมินควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมเรื่องควำมรู้กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ ำนวน 20 ข้อ แบ่งระดับเกณฑ์กำรพิจำรณำ ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับดีมาก คือตอบถูก ๑๘-๒๐ข้อ,ระดับดี คือ
ตอบถูก ๑๕-๑๗ ข้อ,ระดับพอใช้คือตอบถูก ๑๐-๑๔ ข้อ, ควรปรับปรุงคือตอบถูกน้อยกว่ำ ๑๐ ข้อ 

2. ให้สำธำรณสุขอ ำเภอ ตรวจสอบควำมครบถ้วน ควำมเหมำะสมของแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเส่ียงของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำนก่อนน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลำกรสำธำรณสุขในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

๒. องค์กรสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม เป็นต้นแบบในกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นำงสำวศศิธร กันทะ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอแม่จริม   จังหวัดน่ำน 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 

                                                   (นำงศศิธร  กันทะ) 
       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นำยกันติพจน์  ปำนช่ำง) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
           (นำยฉลองชัย  สิทธิวัง)    

                                                     สำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม  
 
 
 



ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
แก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  อ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 25๖๕ 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เวลา    กิจกรรม 
08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.00 น..  - พิธีเปิดกำรอบรม โดยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม 

- ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต 
- ทดสอบควำมรู้ก่อนกำรอบรม 
- บรรยำยให้ควำมรู้กำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  โดย  ผู้รับผิดชอบงำน ITA อ ำเภอแม่จริม 

10.00 น. – 11.30 น.  - ควำมเส่ียงของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
                                                         ในปีงบประมำณ 256๔ 
11.30 น. – 12.00 น.   - จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                                                         ของหน่วยงำน 
12.00 น. – 13.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. – 16.00 น.   แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม แสดงควำมคิดเห็น 

- ข้อก ำหนด/แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตำมล ำดับควำมเส่ียงฯท่ีพบ 
   น ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่ม 

16.00 น. – ๑๖.3๐ น.  - ทดสอบควำมรู้หลังกำรอบรม 
- ปิดกำรอบรม โดยสำธำรณสุขอ ำเภอแม่จริม 

หมายเหตุ :  

พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม เวลำ 11.30 น. – 11.45 น. และ เวลำ 14.30 น. – 14.45 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน (Gantt chart) 
 

  
     
 

 

 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรป้องกันกำร

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต แก่บุคลำกรสำธำรณสุข 
อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน 
- ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำร

ทุจริต 
- บรรยำยให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้เข้ำร่วมอบรมฯแสดงควำมคิดเห็น

ในหัวข้อ “ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงำนในปีงบประมำณ 256๔”  

- จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียง
ท่ีเกิดจำกกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงำน 

- แบ่งควำมเส่ียงฯท่ีพบและแบ่งกลุ่มผู้
เข้ำรับกำรอบรมฯออกเป็น 2 กลุ่ม
เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในหัวข้อ 
“ข้อก ำหนด/แนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำตำมล ำดับควำมเส่ียงฯ” 

- น ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่ม 
2. ทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรอบรมฯ 
3. ประเมินผลกำรอบรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

   


