
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริมเป็นหน่วยงานเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 
256๕ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  กำหนดมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และ
เครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่ง
ปีงบประมาณ 256๕ ได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
256๕ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Exellence) แผนงานท่ี 1 การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  เป็นประเด็นการตรวจราชการคณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ประเด็นการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดท่ี 60 ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 9๒) และจากปัญหาการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ 256๔ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริมพบมีประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน โดยท่ีผู้ปฏิบัติยังนึกไม่ถึงว่าเป็นการกระทำท่ีอยู่ในลักษณะของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การ
ใช้กระแสไฟฟ้าของหน่วยงานกับโทรศัพท์ส่วนตัว เป็นต้น 

เพื่อใหป้้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม จึง
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอ
แม่จริม ประจำปีงบประมาณ 2566 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขอำเภอแม่จริม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขความเส่ียงท่ีเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

3. เป้าหมาย 

 1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้เรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนท่ีถกูต้องอยู่ในระดับดี 

2. ร้อยละ 100 ของความเส่ียงท่ีพบได้รับการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความเส่ียงท่ี
เกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 
 
 



4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม จำนวน 18 คนประกอบด้วย 
1. สาธารณสุขอำเภอ     จำนวน 1 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอำเภอ    จำนวน 2 คน 
3. ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 2 คน 
4. ประธาน อสม ทุกตำบล    จำนวน 5 คน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

6. วิธีการดำเนินงาน 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้เข้าร่วมอบรมฯแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ความเส่ียงท่ีเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อนของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2566 ”  
- จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงท่ีเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
- แบ่งความเส่ียงฯท่ีพบและแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมฯออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อแสดงความ

คิดเห็นในหัวข้อ “ข้อกำหนด/แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลำดับความเส่ียงฯ” 
- นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม 
๒. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมฯ 
3. ประเมินผลการอบรมฯ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

1  มีนาคม  2566 

8. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. การประเมินผล 

1. ใช้แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมเรื่องความรู้การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
จำนวน 20 ข้อ แบ่งระดับเกณฑ์การพิจารณา ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับดีมาก คือตอบถูก ๑๘-๒๐ข้อ,ระดับดี คือ
ตอบถูก ๑๕-๑๗ ข้อ,ระดับพอใช้คือตอบถูก ๑๐-๑๔ ข้อ, ควรปรับปรุงคือตอบถูกน้อยกว่า ๑๐ ข้อ 

2. ให้สาธารณสุขอำเภอ ตรวจสอบความครบถ้วน ความเหมาะสมของแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความเส่ียงของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ 



 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. องค์กรสาธารณสุขอำเภอแม่จริม เป็นต้นแบบในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวศศิธร กันทะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอแม่จริม   จังหวัดน่าน 

 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
(นายกันติพจน์  ปานช่าง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
           (นายฉลองชัย  สิทธิวัง)    

                                                     สาธารณสุขอำเภอแม่จริม  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
แก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอแม่จริม  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 25๖6 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เวลา    กิจกรรม 
08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.00 น..  - พิธีเปิดการอบรม โดยสาธารณสุขอำเภอแม่จริม 

- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
- ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม 
- บรรยายให้ความรู้การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  โดย  ผู้รับผิดชอบงาน ITA อำเภอแม่จริม 

10.00 น. – 11.30 น.  - ความเส่ียงของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
                                                         ในปีงบประมาณ 2566 
11.30 น. – 12.00 น.   - จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงท่ีเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                                                         ของหน่วยงาน 
12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.00 น.   แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม แสดงความคิดเห็น 

- ข้อกำหนด/แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลำดับความเส่ียงฯท่ีพบ 
   นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม 

16.00 น. – ๑๖.3๐ น.  - ทดสอบความรู้หลังการอบรม 
- ปิดการอบรม โดยสาธารณสุขอำเภอแม่จริม 

หมายเหตุ :  

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม เวลา 11.30 น. – 11.45 น. และ เวลา 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. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง
ต้านทุจริต แก่บุคลากรสาธารณสุข 
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ

ทุจริต 
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกัน

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้เข้าร่วมอบรมฯแสดงความคิดเห็น

ในหัวข้อ “ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานในปีงบประมาณ 2566”  

- จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน 

- แบ่งความเส่ียงฯท่ีพบและแบ่งกลุ่มผู้
เข้ารับการอบรมฯออกเป็น 2 กลุ่ม
เพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 
“ข้อกำหนด/แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาตามลำดับความเส่ียงฯ” 

- นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม 
2. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมฯ 
3. ประเมินผลการอบรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

   


