
 
1. แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

2. โครงการ พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต  ปี 2563 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

3.หลักการและเหตุผล  
 จากการที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment-
ITA) หน่วยงานภาครัฐ โดยบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม การ  ด าเนินงาน ( Integrity 
Assessment) หน่วยงานภาครัฐท่ีน ามาจากแนวคิดของสาธารณรัฐเกาหลี และ ดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือ
การประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Based) เข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) โดยมุ่งหวังให้เกิด การบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐและให้มีการ
จัดระดับ ( Integrity Assessment) ตามผลท่ีได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน าข้อมูล
ผลการประเมิน ไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ตนเอง ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง  

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ( Integrity and Transparency Asessment : ITA) และได้ถูกบรรจุเป็นตัวช้ีวัดท่ี 44  ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( ผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ 90 )  และใช้เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยยกระดับ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน  เพื่อให้หน่วยงานน าข้อมูลผล
การประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่านได้เห็นความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข
ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต  ปี 2563  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ขึ้น   

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

4.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. เป้าหมาย   
 5.1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการป้องกนัและปราบปราบการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จ านวน 50 คน 

5.2 ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จ านวน 50 คน 

/6. สถานท่ีด าเนินการ...  



 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

7. วิธีด าเนนิการ  
 7.1 จัดท าโครงการเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดการประชุม 
 7.3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการป้องกนัและปราบปราบการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

7.4 ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  
 7.5 จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

8. กิจกรรมด าเนินการ 
 8.1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องการป้องกนัและปราบปราบการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  

8.2 ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  

9. ระยะเวลาการด าเนินการ 
มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 

10. แหล่งงบประมาณ     ไม่ใช้งบประมาณ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายฉลองชัย  สิทธิวัง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

13. วิธปีระเมินโครงการ 
 13.1 จ านวนผู้เข้ารับการประชุม 
 13.2 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับคะแนน มากกว่า ร้อยละ 90  

14. วิธีติดตามโครงการ 
 14.1 ติดตามการจากการนิเทศงาน  
 14.2 ติดตามจากผลการด าเนินงาน 
 

/15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ……… 
 



15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1 บุคลากรมีความรู้เรื่อง พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
4.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

  

 
............................................................ผู้เสนอโครงการฯ 

                                       (นายฉลองชัย  สิทธิวัง)     
                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 
 

.............................................................ผู้อนุมัติโครงการฯ 

(นายชุมพล  สุทธิ)                   
             สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ก าหนดการประชุมพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

                   วันท่ี  1  มิถุนายน   2563 

    ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

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

เวลา ๐๘.๐๐ –๐๘.๓๐น. ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการประชุม 

เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.3๐ น.  พิธีเปิดการประชุม (สาธารณสุขอ าเภอ) 

เวลา ๐๙.3๐–๑2.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ)                                            

เวลา ๑3.๐๐–15.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้หัวข้อ“การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ   

เวลา ๑5.๐๐–16.๐๐ น. การให้ความรู้ตามคู่มือการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”   (สาธารณสุขอ าเภอ)  

เวลา ๑6.๐๐–16.3๐ น.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ สอบถาม ข้อเสนอแนะ     (ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ)                                            

ปิดการประชุม            

  

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

 

หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

       
 
 



แผนการด าเนินงาน โครงการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต  ปี 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

 

ล ำดบั กิจกรรม 

เดือน 
ผูรั้บผดิชอบ หมำยเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดท าโครงการเสนอต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
น่าน 

            นำยฉลองชยั  สิทธิวงั  

2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมจัดการประชุม 

            นำยฉลองชยั  สิทธิวงั  

3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง
พัฒนาความรู้ให้บุคลากร
สาธารณสุขในการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริต  ปี 
2563  

            นำยฉลองชยั  สิทธิวงั  

4 ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับพัฒนาความรู้ให้
บุคลากรสาธารณสุขในการ
ป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริต  ปี 2563ในหน่วยงาน  

            นำยพงษช์ยั  หม่ืนค ำสี  

5 จัดท าสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            นำยฉลองชยั  สิทธิวงั  



 
 
 
 
 
 

ท่ี นน 04๓๒ /377                                                       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

               อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕11๐ 
 

        29  พฤษภาคม  ๒๕63 
 

เรื่อง  เสนอโครงการฯ เพื่อลงนามอนุมัติ 
 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  โครงการ พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต   
          ปี 2563  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  จ านวน ๑ ชุด 
 
 

 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านแจ้ง การด าเนินงานตาม แผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ
กิจกรรม พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั้น 
   

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ได้จัดท าโครงการ พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข 
ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต  ปี 2563  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงขอน าส่ง
โครงการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

       (นายชุมพล  สุทธิ) 
             สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
โทร ๐8 4616 5432 (ผู้ประสานงาน) 
โทรสาร  ๐ ๕๔-781755 


