
 
 
 
 
 
 



1.โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ปี 2564 

2.ประเภทโครงการ         ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4            แผนงานแก้ไขปัญหา          แผนงานปกติ 

3.ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ   
                       ตัวชี้วัดหลกัและตัวชี้วัดรอง       หนว่ยนับ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ITA ร้อยละ 92 

       ร้อยละ 
 

 4. หลักการและเหตุผล  :  
              การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็น   
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  ที่ผ่านมาพบว่าหลาย
หน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการ
พัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ใน
ด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความ
เสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว  ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนา  และปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงาน
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริตประกอบด้วย (1) 
ปลูก/ปลุกจิตส านึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตาม
แนวนโยบายรัฐบาล ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) จึงก าหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับอ าเภอ 
(สป.) จ านวนทั้งสิ้น 1,850 แห่งประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and Transparency Assessment : ITA)   มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
                อ าเภอแม่ทะมีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และโรงพยาบาลแม่ทะ ที่เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขระดับอ าเภอ ที่ต้องด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ตามหลักธรรมาภิบาล  
ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คปสอ.
แม่ทะ จึงได้จัดท า “โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564”  
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5. วัตถุประสงค ์ : 
5.1  เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
5.2 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ   
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน7 
5.3  เพ่ือให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความ

เสี่ยง 
 
6. เป้าหมาย   
       6.1 เป้าหมาย 

6.1.1 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 
          6.1.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะและโรงพยาบาลแม่ทะผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุม 
          ภายใน ระดับ 5 
       6.2 กลุ่มเป้าหมาย  

6.2.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
6.2.2 โรงพยาบาลแม่ทะ 

 
7. กลยุทธ์/กลวิธี  :   

7.1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ก าหนดบทบาท
หน้าที่/แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ITA 
7.3 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 

Integrity and Transparency Assessment : EBIT)จ านวน 24 ข้อตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด รายไตรมาส 
(ไตรมาส 1 –ไตรมาส 4) โดยวางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (EB1-EB2) 
 EB 1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของ
หน่วยงาน 
 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
 -วางLink แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS  
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การจัดซิ้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (EB3-EB5) 
 EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2563 
 EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
        ปีงบประมาณ  2564  
 EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (EB6-EB9) 
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
EB 7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการ 
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของ
บุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ 
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา   และรอบปีงบประมาณ 
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  EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา 
  ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส (EB10- EB12) 
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และข่องทางการร้องเรียน 
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
EB 10 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม 
          ภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การรับสินบน (EB13) 
 EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (EB14 - EB15) 
EB 14 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 7 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต (EB16 - EB18) 
 EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
EB 18 หน่วยงานมีรายงานก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม 
จริยธรรมประจ าปีงบประมาณของ  

ตัวช้ีวัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB19 - EB21) 
 EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 - จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ  
และวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (EB22-EB24) 
 EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด 
 “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG….” 
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 

  

7.2 จัดตั้งชมรมจริยธรรมของ รพ.และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
1. ทบทวนแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
2. ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม 
3. จัดประชุมเพ่ือประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 50  ขึ้น

ไป เป็นลายลักษณ์อักษร 
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4. ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากท าที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4  

ประการ พอเพียง  วินัย  สุจริต จิตอาสา 
        - การบริการด้วยความโปร่งใส มีจิตบริการ 
        - มาปฏิบัติงานตรงเวลา 
        - ร่วมกันประหยัด ด้านพลังงาน และวัสดุต่างๆ 
        -  มุ่งเน้นการน าคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์(Relative Moral) เกรงใจ น้ าใจ ใคร่ครวญ ส่วนรวม 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน(ตามแบบฟอร์มที่ 1) บูรณาการกับ ยุทธ 3 
          5.1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
          5.2 ให้ความรู้แก่บุคลากร -ค่านิยม MOPH องค์กร การป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน 
          5.3 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 
          5.4 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
               -คัดเลือกบุคลากรส่งเข้าประกวดรางวัลต่างๆ เช่น คนดีศรีสาธารณสุข ข้าราชการดีเด่น ฯ  
          5.5 กิจกรรมสืบสานประเพณี ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
          5.6 ปฏิบัติธรรม  
          5.7 กิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
          5.8 กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว/สมุนไพรปลอดสารเคมี ในหน่วยงาน และในครัวเรือนบุคลากร 

6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (ตามแบบฟอร์มที่ 2) 
7. รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ (ตามแบบฟอร์มที่ 3) 
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8. วิธีการ/กิจกรรม  :   
 

ช่ือกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

8.1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ITA             

8.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการคณะกรรมการ ITA             
8.3 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ านวน 24 ข้อตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด รายไตรมาส (ไตรมาส 1 –ไตรมาส 4) โดยวางLink แสดง
หลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 

   
 

         

   ไตรมาส 1  EB 1 – EB 5  16 พย.-16 ธค.63          

      พัฒนาปรับปรุงตามส่วนขาด/ปัญหาที่พบ             

   ไตรมาส 2  EB 1 – EB 24    1 มค.-15 มีค.64        

      พัฒนาปรับปรุงตามส่วนขาด/ปัญหาที่พบ             

   ไตรมาส 3  EB 1 – EB 24       1 เม.ย.-16 มิย.64     

      พัฒนาปรับปรุงตามส่วนขาด/ปัญหาที่พบ             

   ไตรมาส 4  EB 1 – EB 24           1 กค.-2 กย.64 

      พัฒนาปรับปรุงตามส่วนขาด/ปัญหาที่พบ             

8.4 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน             

-บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทะ             

- บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล              

8.5 ประเมินการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
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ช่ือกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

2.จัดต้ังชมรมจริยธรรมของ รพ.และส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ             
2.1 แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรมของหน่วยงาน             
2.2ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม             
2.3จัดประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ/์ข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร             
2.4ก าหนดคณุธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากท าที่สอดคล้องกับ             
คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง  วินัย  สุจริต จติอาสา             
2.5 จัดท าแผนปฎิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมของหน่วยงาน(ตามแบบฟอร์มที่ 1) บูรณาการ             
กับ ยุทธ 3             
 1. ประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส             
 2. ให้ความรู้แก่บุคลากร             
  -ค่านิยม MOPH องค์กร การป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน             
 3. ประกาศนโยบายไมร่ับของขวัญ             
 4.ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ             
  -คัดเลือกบุคลากรส่งเข้าประกวดรางวัลตา่งๆ เช่น คนดีศรีสาธารณสุข ข้าราชการดีเด่น             
 5.กิจกรรมสืบสานประเพณ ีร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ             
 6. ปฏิบัติธรรม ณ วัดบรรพตสถิต อ.เมือง จ.ล าปาง             
 7. กิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ             
 8.กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว/สมุนไพรปลอดสารเคมี             
    - ในหน่วยงาน             
    - ในครัวเรือน จนท.             
2.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบตัิการฯ(ตามแบบฟอร์มที่ 2)             
2.7 รายงานแบบตดิตามประเมินผลแผนปฎิบตัิการฯ(ตามแบบฟอรม์ที่ 3)             
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9. ระยะเวลาด าเนินการ   

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
10. ผู้รับผิดชอบ  :   

10.1 นางสุมล เจตะภัย 
10.2 นายสมควร จินะการ 
10.3 โรงพยาบาลแม่ทะ 
10.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 

11. การติดตามก ากับและประเมินผล :  
การติดตาม 
1. ติดตามการด าเนินงาน ในเวทีประชุม คปสอ. ประชุมประจ าเดือน ผอ.รพ.สต.         

        และประชุม กกบ. ทุกเดือน        
2.  ติดตามจากการนิเทศงาน รพสต. ปีละ 2  ครั้ง 

       3. จากการเอกสารหลักฐานการประเมินตนเอง ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) EB 1 – EB 24 รายไตรมาส (ไตรมาส 1 –ไตรมาส 4)          

4.  การตรวจสอบภายใน ปีละ 2  ครั้ง 
การประเมินผล 
1. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ไตรมาส 1 ระดับ 5 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 82 
ไตรมาส 3 ร้อยละ 87 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 92 

 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายในระดับ 5 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
         เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม วินัย กฎหมาย ระเบียบ และความรับผิดทางละเมิด เกิด
จิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม พฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน และประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา และมีความพึงพอใจต่อการมารับบริการ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 100402 - 7 - 



 
 
 
 



อบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
      โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ปี 2564 
หลักสูตร  เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหนว่ยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่ทะ และ รพ.สต.  
รุ่นที่ 1  วันที่ 11  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านอ้วน 
รุ่นที่ 2  วันที่ 12  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านอ้วน 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ. แม่ทะ 
รุ่นที่ 3  วันที่ 16  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม รพ.แม่ทะ 

เวลา ก าหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. เปิดการประชุมฯ /ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม 
09.15 – 10.00 น. การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA EB 1 – EB 24 

 
10.00 – 12.00 น. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

-วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) 

-การจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
-การก าหนดมาตรการและวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน 

13.00 – 16.00 น. -วินัยและความรับผิดทางละเมิด 
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด 
 “จิตพอเพียงต้านทุจริต” (ชมรมSTRONG) 
 

16.00 – 16.30 น. อภิปราย ซักถามปัญหา ข้อเสนอแนะ 
 ปิดการประชุม 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดการประชุม/อบรม 
อบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

      โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ปี 2564 
กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  สสอ.แม่ทะ , รพ.แม่ทะ 
จ านวนผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. สสอ.แม่ทะ  จ านวน  40 คน (จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน) 

เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ทะ   จ านวน  30 คน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
รุ่นที่ 1  วันที่ 11  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านอ้วน 
รุ่นที่ 2  วันที่ 12  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านอ้วน 
รุ่นที่ 3  วันที่ 16  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม รพ.แม่ทะ 
หลักสูตร  อบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข              
งบประมาณ   4,75๐  บาท 
............................................................................................................................. ...................................... 
รายละเอียด 
1. ค่าตอบแทน - 
  
2. ค่าใช้สอย 4,750 บาท 

2.1 งบประมาณ UC รายละเอียดดังนี้ 
        อบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลแม่ทะ         

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  25 คนๆละ25 บาท 1 มื้อ   เป็นเงิน     750 บาท 
2.2 เงินงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง รายละเอียดดังนี้ 

อบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           แก่เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่ทะ และ รพ.สต 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  20 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน     2,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  20 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ 2 วัน  เป็นเงิน     2,000 บาท 
   

3. ค่าวัสดุ  - 
 
หัวข้อวิชา/หลักสูตร เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอ้วน 
     ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


