รายงานการอบรม
เรื่อง กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐8.0๐ – ๑6.-3๐น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
..........................................
หลักการและเหตุผล
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง ได้เล็งเห็ นถึงควำมสำคัญของกำรประเมินตำมเกณฑ์กำร
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับแนวคิดกำรประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด เกณฑ์
กำรประเมิน และกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ รวมถึงแนวทำง
กำรตอบแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Baased ตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำร
ดำเนิ นงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น จึงได้จัดอบรม เรื่อง
กระบวนกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของหน่วยงำนและบุคลำกรในหน่วยงำนในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
๒. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ มีกำรบูรณำกำร
เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของหน่วยงำน
๓. เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มเป้าหมาย
กำรอบรม เรื่ อ ง กำรป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอบ้ ำนหลวง
ผู้เข้ำอบรม จำนวน 20 คน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ สั งกั ดส ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ ำนหลวง ผู้ อำนวยกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกำรเงิน พัสดุ ลูกจ้ำงและพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินการ
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.0๐ – ๑6.-3๐น. ณ ห้องประชุ มสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอบ้ำนหลวง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. วำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ติดต่อวิทยำกร
๓. แจ้งเวียนหนังสือไปยังเจ้ำหน้ำทีใ่ นสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวงเพื่อเข้ำรับกำรอบรม
๔. จัดอบรม
๕. รำยงำนผลสรุปกำรอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เจ้ ำหน้ำที่ ในสั งกัดสำนั กงำนสำธำรณสุ ขอำเภอบ้ำนหลวง มี จิตส ำนึกรับผิ ดชอบในผลประโยชน์ของ
หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
๒. เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง มีกำรพัฒนำระบบบริหำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของหน่วยงำน
๓. เจ้ ำหน้ ำที่ในสังกัดสำนั กงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง มี สมรรถนะกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ต่อต้ำนกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
รูปแบบการอบรม
๑. กำรบรรยำย
๒. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติ
๓. ตอบข้อซักถำม

กาหนดการอบรม
เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.00 – ๑6.-3๐น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
..........................................
วัน/เวลา
หัวข้อ
หมายเหตุ
31 พฤาภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
๐๘.0๐-๐8.-3๐น.
ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสำรประกอบ
๐8.-3๐-๐๙.00น.
ทดสอบควำมรู้ก่อนอบรม
นำงจรรยำ เชื้อหมอ
๐๙.00 - ๐๙.3๐น. กล่ำวเปิดกำรอบรม
นำยเกษตร ปะทิ
๐๙.3๐-๑0.-3๐น.
บรรยำย หัวข้อ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ นำยชนินทร์ พันธ์เหม
ซ้อน
ปลั ดอ ำเภอหั ว หน้ำงำนบริห ำรกำร
ปกครองอำเภอบ้ำนหลวง
๑0.3๐-๑0.45น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๑0.45 -๑๒.๐๐น.
บรรยำย หัวข้อ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ นำยชนินทร์ พันธ์เหม
ซ้อน (ต่อ)
ปลั ดอ ำเภอหั ว หน้ำงำนบริห ำรกำร
ปกครองอำเภอบ้ำนหลวง
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐-๑3.15น.
ประกำศเจตจ ำนง องค์ กรสำธำรณสุ ขใสสะอำด นำงจรรยำ เชื้อหมอ
ร่วมต้ำนทุจริต
13.15-14.30น.
ปัญหำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกระบวนกำรจัดซื้อจัด นำยเกษตร ปะทิ
จ้ำงในปี 2560
๑๔.๓๐-๑๔.๕๐น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๑๔.๕๐-๑5.-3๐น.
ผู้เข้ำร่วมประชุมเสนอปัญหำควำมเสี่ยงที่อำจเกิด นำยเกษตร ปะทิ
จำกกำรมีผ ลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง
15.30-16.00น.
ทดสอบควำมรู้หลังอบรม
นำงจรรยำ เชื้อหมอ
๑6.-0๐-๑6.3๐น.
สรุปกำรอบรมและตอบข้อซักถำม
นำยเกษตร ปะทิ
*กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

สรุปสาระสาคัญ
การอบรม เรื่อง กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบบ้านหลวง
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.0๐ – ๑6.3๐น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
..........................................
วิทยากรโดย : นำยชนินทร์ พันธ์เหม ปลัดอำเภอหัวหน้ำงำนบริหำรกำรปกครองอำเภอบ้ำนหลวง
นำยเกษตร ปะทิ สำธำรณศุขอำเภอบ้ำนหลวง
มีผู้เข้าร่วมอบรม : ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง จำนวน 20 คน
ช่วงเช้า
๐๙.-3๐-๑๒.๐๐น.

ช่วงบ่าย
๑๓.๐๐-16.00น.
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐น.

บรรยำย หัวข้อ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
- ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
- พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลัก ๔ ประกำรสำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
- แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
-มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
-ประกำศเจตจำนงองค์กรสำธำรณสุขใสสะอำดร่วมต้ำนทุจริต
-ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี 2560
-ปัญหำควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สรุปกำรอบรมและตอบข้อซักถำม

