1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. โครงการ พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ปี 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
3.หลักการและเหตุผล
จากการที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน (Integrity and Transparency AssessmentITA) หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยบู ร ณาการเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรม การ ด าเนิ น งาน (Integrity
Assessment) หน่วยงานภาครัฐที่นามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐ เกาหลี และ ดัชนีวัดความโปร่ง ใสของ
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือ
การประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง ภาพลักษณ์ (Perception Based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) โดยมุ่งหวังให้เกิด การบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐและให้มีการ
จัดระดับ ( Integrity Assessment) ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาข้อมูล
ผลการประเมิน ไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตนเอง ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ( Integrity and Transparency Asessment : ITA) และได้ถูกบรรจุเป็นตัวชี้วัดที่ 44 ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( ผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 90 ) และใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานนาข้อมูลผล
การประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่านได้เห็นความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข
ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ปี 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
4.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. เป้าหมาย
5.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้แก่ บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จานวน 50 คน
5.2 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้แก่ บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จานวน 50 คน
/6. สถานที่ดาเนินการ...

6. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
7. วิธีดาเนินการ
7.1 จัดทาโครงการเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดการประชุม
7.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้แก่ บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
7.4 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้แก่ บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
7.5 จัดทาสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
8. กิจกรรมดาเนินการ
8.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้แก่ บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
8.2 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้แก่ บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
9. ระยะเวลาการดาเนินการ
มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
10. แหล่งงบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายฉลองชัย สิทธิวัง ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
13. วิธปี ระเมินโครงการ
13.1 จานวนผู้เข้ารับการประชุม
13.2 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับคะแนน มากกว่า ร้อยละ 90
14. วิธีติดตามโครงการ
14.1 ติดตามการจากการนิเทศงาน
14.2 ติดตามจากผลการดาเนินงาน
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 บุคลากรมีความรู้เรื่อง พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

4.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
............................................................ผู้เสนอโครงการฯ
(นายฉลองชัย สิทธิวัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
................... .........................................ผู้อนุมัติโครงการฯ
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา

กาหนดการประชุมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

**************************
เวลา ๐๘.๐๐ –๐๘.๓๐น.

ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการประชุม

เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.3๐ น.

พิธีเปิดการประชุม (สาธารณสุขอาเภอ)

เวลา ๐๙.3๐–๑2.๐๐ น.

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ)

เวลา ๑3.๐๐–15.๐๐ น.

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ

เวลา ๑5.๐๐–16.๐๐ น.

การให้ความรู้ตามคู่มือการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” (สาธารณสุขอาเภอ)

เวลา ๑6.๐๐–16.3๐ น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถาม ข้อเสนอแนะ

(ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ)

ปิดการประชุม

********************************************************

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนการดาเนินงาน โครงการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ปี 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
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กิจกรรม

เดือน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ

1

จัดทาโครงการเสนอต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
น่าน

นำยฉลองชัย สิ ทธิวงั

2

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมจัดการประชุม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
พัฒนาความรู้ให้บุคลากร
สาธารณสุขในการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริต ปี
2563
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับพัฒนาความรู้ให้
บุคลากรสาธารณสุขในการ
ป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริต ปี 2563ในหน่วยงาน
จัด ทาสรุป และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

นำยฉลองชัย สิ ทธิวงั
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5

นำยฉลองชัย สิ ทธิวงั

นำยพงษ์ชยั หมื่นคำสี

นำยฉลองชัย สิ ทธิวงั

หมำยเหตุ

ที่ นน 04๓๒ /177

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕11๐
29 มกราคม 2563

เรื่อง เสนอโครงการฯ เพื่อลงนามอนุมัติ
เรียน สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
ปี 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
จานวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านแจ้งให้ดาเนินการตาม แผนงานบูรณา
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ กิจกรรม
พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่มีงบประมาณสนับสนุน เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 44 นั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ได้จัดทาโครงการ พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข
ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ปี 2562 จึงขอนาส่งโครงการฯ เพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
ขอแสดงความนับถือ
( นายฉลองชัย สิทธิวัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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