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1. ช่ือ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. คปสอ.แม่เมาะ 
 
2. ประเภทโครงการ    √   ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4           งานแก้ไขปัญหา             งานบริการ 

  
3. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ร้อยละ 95 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

 ร้อยละ 
  ระดับ 
 

 
4. หลักการและเหตุผล  :  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สังเคราะห์ เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน  จำแนกองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี  ความ
โปร่งใส (Transparency) ,ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) , ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน การ
ปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture), ดัชนีคุณธรรมการ
ทำงานในหน่วยงาน (Work integrity) 
  กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
(1)ปลูก/ปลุกจิตสำนึก (2)ป้องกัน (3)ปราบปราม และ (4)เครือข่าย มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” ที่มีคุณลักษณะที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริต จุดเน้นหลักคือการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้           
จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT)  
  โรงพยาบาลแม่เมาะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ ผู้รับบริการ
พึงพอใจ มีความมุ่งหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มีความสุขจากการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรผู้
ให้บริการมีความสุขในการทำงาน มีการสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริการและบริหารอย่างมีคุณภาพ และเป็น
บรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคุ้มทุน  มีคุณภาพอย่าง
ยั่งยืนในการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสุขและเชื่อมั่นศรัทธาต่อโรงพยาบาล 
 
 
 

/ 5. เป้าประสงค์ ..... 
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5. เป้าประสงค์  :  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก (80 - 100 คะแนน) 
 
6. วัตถุประสงค์  :   

1) เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและในการบริหารราชการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  
3) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม 
 

7. เป้าหมาย  :   
1) โรงพยาบาลแม่เมาะ  
2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 แห่ง 
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity 

and Transparency Assessment : EBIT) จำนวน 26 ข้อ (EB1 – EB26) ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity 
and Transparency Assessment System) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

 
8. กลยุทธ์/กลวิธี  :   

1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน : หน่วยงานเป้าหมาย 
ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของ 
ทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) ตามแบบสำรวจใช้หลักฐาน       
เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ ำ น ว น  1 ชุ ด                       
ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
ประกอบการอ้างอิงคำตอบในแต่ละข้อคำถามตามความเป็นจริง  ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment System) 

2) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และผู้ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทบทวนระบบ วิเคราะห์ผลการประเมิน/ความ
เสี่ยง จัดทำแผนพัฒนาองค์กร รายงานระบบควบคุมภายในทุกส่วนงาน กำกับติดตามประเมินผลทุก 6-12 เดือน 

3) การตรวจสอบภายใน ทีมตรวจสอบภายใน จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน รพสต. ด้าน
การเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ) รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต.  ให้
ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ ติดตามการรายงานผลการแก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะจาก รพ.สต และรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ จังหวัดทราบ 

 
 
 
 
 
 

 
/ 9. วิธีการ ..... 
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9. วิธีการ/กิจกรรม  :   
 

ชื่อกิจกรรม 
ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน 

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

กิจกรรมที่ 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนนิงาน 

                        

 1.1 แต่งตั้งคณะทำงานITA                         

 1.2 กำหนดผู้รับผดิชอบงานด้าน ITA                         

งานภารกิจหลัก/พสัดุ/ระบบคณุธรรมโปร่งใส/เครือข่าย                         

 1.3 ประชุมคณะทำงาน ITA ทบทวนบทบาท                         

หน้าท่ีกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  ITA                          

หน่วยงาน                         

  1.4 ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                         

จรรยาข้าราชการ/ วินัย /ความรับผิดทางละเมดิ                         

ให้เจ้าหน้าที ่                         

 1.5 ประชุมเชิงปฎิบัติการ การประเมินคณุธรรม                         

และความโปร่งใสฯ                         

 1.6.ดำเนินการประเมิน Evidence Base                          

Integrity Assessment :EBIT การประเมิน                         

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ผ่านระบบ MITAS                         

1.7 ติดตามประเมินผลการประเมนิคุณธรรม   
  

    
  

    
  

    
  

  

และความโปร่งใสภาครัฐ ITA ผ่านระบบ MITAS                         

1.8. กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบงาน ITA                         
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ชื่อกิจกรรม 
ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.8. กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบงาน ITA (ต่อ)   

          
  

    
  

    

(1) การพัฒนาระบบจัดซื้อจดัจ้าง(EB1-EB4)                         

      (1) วิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างของปีท่ีผ่านมา                         

      (2) จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจดัจ้างประจำป ี                         

      (3) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีปิด-ปลดประกาศ                         

      (4) เวียนหนังสือแสดงความบริสุทธ์ิใจ                         

      (5) จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบยีบ                         

      (6) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้างสขร.รายเดือน web.                         

(2) การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกดำเนินการตาม                         

ภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ…………….. (EB5-EB7)                         

      (1)จัดทำโครงการตามภารกิจหลักด้าน…………………                         

(ที่มีผู้มีส่วนไดส้่วนเสียร่วมดำเนินการ)                         

      (2) การจัดประชุมร่วมกับผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย                         

(ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น/รว่มจัดทำ                         

แผนงาน/โครงการ/ร่วมดำเนินการ)                         

      (3) การจัดทำคู่มือการดำเนินการ มีflowการทำงาน                         

      (4) สรุปผลการประชุม/เผยแพร่ผลการดำเนินงาน                         

(3) กำหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะ                         

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB8-12)                         

    (1) จัดทำคำสั่ง ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา                         

    (2)  บันทึกข้อมูลที่กำหนดในเว็บไซต์                          
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ชื่อกิจกรรม 
ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.8. กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบงาน ITA (ต่อ)                         

(4) การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการประจำปี 2562             
  

    
  

    

    (1)  จัดทำแผน/อนุมัติแผนปฎบิัติราชการ                         

(แผนยุทธศาสตร์)                         

    (4) การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน                         

    (5) สรุปผลการดำเนินการตามปฎิบัติราชการประจำปี                          

    (6)  เผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติงานตาม                         

ยุทธศาสตร ์                         

(5) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ                         

ราชการประจำปีของบุคคลากร(EB13-EB14)                         

    (1) ประกาศรายผู้มผีลการประเมินดีเด่น และดีมาก                         

    (2) จัดทำกรอบแนวทางและการดำเนินการเกี่ยวกับ                         

เจ้าหน้าท่ีมผีลสัมฤทธ์ิการปฎิบัติงานต่ำ                         

    (3) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร                         

(6) การเผยแพร่เจตจำนงสุจรติของผู้บริหารต่อ                         

สาธารณชน(EB14)                         

   (1) ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้บริหาร                          

และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต ์                         

   (2) เผยแพร่เจตจำนงฯและภาพกิจกรรม                         
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ชื่อกิจกรรม 
ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.8. กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบงาน ITA (ต่อ)                         

(7) จัดทำมาตรการกลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ(EB16)                         

   (1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ                         

   (2) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท ์                         

อินเตอร์เนต็ ไปรษณีย์ แอพลเิคชั่นหรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม                         

   (3) คู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน                         

   (4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน                         

   (5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับ                         

เรื่องร้องเรียน 2 รอบต่อป ี                         

   (6) มีการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน                         

(8) การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ กลไก                          

เกี่ยวกับการรับสินบน(EB17)                         

   (1) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ                         

   (2)  กำกับติดตามผลการดำเนินงาน                         

   (3) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน                         

การรับสินบน                         

(9 ) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้าน                         

การทุจริต                         

   (1) ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์สรา้งวัฒนธรรมใน                         

องค์การ(คุณธรรมนำไทย(พอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา)                          

   (2) สร้างค่านิยม MOPH (3)จรรยา ขรก (4)ประมวล                         

จริยธรรม ขรก.)                         
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ชื่อกิจกรรม 
ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.8. กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบงาน ITA (ต่อ)                         

(10) การดำเนินการกลุม่บริหารที่โปรงใส                         

   (1) แผนการดำเนินงานของกลุ่มทีความพยายามที่จะ                         

ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยให้มีความโปร่งใสมากขึ้น                         

   (2)  กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน                         

   (3) รายงานสรุปผลของกลุม่                         

(11) วิเคราะห์/ความรู้ความเสีย่งเกี่ยวกับผลประโยขน ์                         

ทับซ้อน(EB20-EB22)                         

    (1) จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับ                         

ผลประโยชน์ทับซ้อน                         

    (2) จัดทำรายงานการประชุมประโยขน์ทับซ้อน                         

(12) จัดทำแผนการปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามทุจริต                        

มิชอบ(EB23-24)                         

    (1) จัดทำแผนการปฏิบัติการปอ้งกันปราบปรามทุจริตมิชอบ                         

        1.1.แผนป้องกันปราบปรามการทุจรติ                         

        1.2.แผนการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม วินัย                         

        1.3.แผนบริหารความเสีย่ง/ควบคุมภายใน                         

        1.4.แผนการตรวจสอบภายใน                         

    (2) จัดทำรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตาม                         

แผนป้องกันปราบปรามทุจรติมิชอบ(1.1-1.4)                         

    (3) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน                         

    (4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหนา้ที ่มีคำสั่ง  ข้อสั่งการ ประกาศ                         
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ชื่อกิจกรรม 
ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.8. กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบงาน ITA (ต่อ)                         

(13) การกำหนดมาตรการและระบบตรวจสอบการปฎบิัติงาน           
  

            

   (1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน                         

   (2) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน                         

   (3) จัดทำแนวทางการตราวจสอบการปฏิบัติงานของ                         

เจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                         

(14)การอำนวยความสะดวกประชาชน งานบริการ………                         

   (1) จัดทำคู่มือ  การอำนวยความสะดวกประชาชน                         

   (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกประชาชน                         

   (3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน                         

1.9 ดำเนินงานด้านอื่นๆ ด้านการบริหารพสัด ุ                         

    (1)บันทึกโปรแกรมงบลงทุน                         

    (2)จัดทำแผนพัสดุ กำกับจัดทำรายงานการจดัซื้อ                         

    (3)ประชุมให้ความรู้ด้านพัสด ุ                         

กิจกรรมที่ 2 ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง                         

1.ทบทวนคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตาม                         

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  คณะทำงานบรหิารความเสี่ยง                         

2.ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายใน                         

เสนอให้จังหวัดจดั ทำแผนพัฒนาองค์ความรู ้                         

3. ประชุมคณะทำงานฯ การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/                         

ทบทวน Flow/ มาตรฐานการทำงาน หน่วยงาน                         

4. ทบทวนระบบควบคุมภายใน เจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดทำ Flow chart                         
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ชื่อกิจกรรม 
ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5.ประชุมวิเคราะหผ์ลการประเมิน/ความเสี่ยง                         
จัดทำแผนพัฒนาองค์กร                         

6.จัดทำรายงานระบบควบคมุภายในทุกส่วนงาน                         
 -ส่วนงานย่อย ทำรายงาน วค1,2                          
 -หน่วยงาน ทำรายงาน ปค1,2,3,4,5                         

7.ระบบกำกับตดิตามประเมินผลทุก 6 เดือน                         

8.ดำเนินการประเมินระบบควบคมุภายใน 5 มิติ ระบบ EIA                         

  และการดำเนินงานตามแผนแก้ไขความเสีย่งรายไตรมาส                         

กิจกรรมที่ 3 การตรวจสอบภายใน                         
1ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานบทบาทหน้าท่ี                          
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน                         

2.การประชุมเตรยีมทีมตรวจสอบภายใน                          

3. จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน                          

รพสต. ดา้นการเงินบญัชี บริหารพัสดุ ยา/                         

เวชภัณฑ/์จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ)                         

4. ดำเนินการออกตรวจสอบภายใน รพสต. ตามแผน          
  

              

5.รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต.          
  

    
  

        

 ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ                         

6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ จังหวัดทราบ                         

7.ติดตามการรายงานผลการแกไ้ข                         

กรณีมีข้อเสนอแนะจากรพ.สต                         
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10. ระยะเวลาดำเนินการ  :  วันที ่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
11. ผู้รับผิดชอบ  :   

       หน่วยงานงานรับผิดชอบหลัก :  
1. คณะทำงาน ITA   
2. คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง  
3. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

      หน่วยงานสนับสนุน  :  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่เมาะ 
         โทร.   054-266032 ต่อ 109 
 

12. การติดตามกำกับและประเมินผล : การควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามกิจกรรม 
การติดตาม 

1) การรายงาน 
1.1 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ทุกสิ้นไตรมาส 
1.2 รายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน (สำหรับ

ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)  
1.3 รายงานการตรวจสอบภายใน ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์

ถึงมีนาคม 2562 โดยทีม คปสอ.แม่เมาะ และครั้งที่ 2 ประมาณดือนมิถุนายน 2562 โดยทีม
จาก สสจ.ลำปาง 

2) การประชุมติดตาม 
3) การนิเทศ 

การประเมินผล 
1) ป ระ เมิ น จ าก ข้ อ มู ล เอ ก ส ารห ลั ก ฐ าน เชิ งป ระจั ก ษ์  (Evidence Base Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ผ่านระบบ MITAS  ใน 5 ดัชนี  ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส 
(Transparency) ,ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) ,ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใน การ
ปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture), ดัชนี
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work integrity)  
2) วิธีวัด/ข้อมูลสนับสนุน จากการรายงาน เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3) เวลาที่จะประเมิน  

1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ทุกสิ้นไตรมาส 
2) การประเมินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน 

(กันยายน 2562)  
3) ประเมินการตรวจสอบภายใน ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์

ถึงมีนาคม 2562 โดยทีม คปสอ.แม่เมาะ และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนมิถุนายน 2562         
โดยทีมจาก สสจ.ลำปาง 

 
 

/ 13. ผลที่คาด ….. 
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         รายละเอยีดการประชมุ/อบรม 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA คปสอ.แม่เมาะ ประจำปี 2563 
กิจกรรม ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  จรรยาบรรณข้าราชการ  วินัยข้าราชการ         
ความรับผิดทางละเมิด 

 
กลุ่มเป้าหมาย  .. เจ้าหน้าที่ คปสอ.วังเหนือ .(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสอ.และโรงพยาบาลแม่เมาะ) 
จำนวนผู้เข้าอบรม  ............ 80  คน.................. 
ระยะเวลาดำเนินการ  .............. 1  วัน .................. 
งบประมาณ   .....................-.............. บาท   (บูรณาการโครงการ HR) 
................................................................................................................................................................... 

รายละเอียด 
 

 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 

0.-  บาท 
0.-  บาท 

ค่าวัสดุ    0.-  บาท 
 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกประเภท/หมวดสามารถถัวจ่ายได้ (ถ้ามี) 
 
 
หัวข้อวิชา/หลักสูตร 

1. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ และในโรงพยาบาลแม่เมาะ 

2. สถานที่ดำเนินการ  :   ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ 
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กำหนดการประชุม/อบรม 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA คปสอ.แม่เมาะ ประจำปี 2563 

กิจกรรม ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จรรยาบรรณข้าราชการ วินัยข้าราชการ         ความ
รับผิดทางละเมิด 

    
 

ห  หลักสูตร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และในโรงพยาบาลแม่เมาะ 
วันที ่ 130    เดือน  มกราคม     พ.ศ.  2563 

เวลา กำหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และพิธีเปิด 
09.00 – 09.20 น. ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
09.20 – 10.15 น. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายสำคัญท่ี

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. เนื้อหาการประเมิน วิธีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 16.30 น. เครื่องมือในการประเมิน วิธีการเก็บข้อมูลในการประเมิน 

 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 



□ สนับสนุนงานในประเด็นยุทธศาสตร์      งานประจ า

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ตัวช้ีวัด (KPI) :  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ 95)

           ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :
มีคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับจังหวัดและอ าเภอ  ปีงบประมาณ 2562 
ผลการด าเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100

จ านวน แหล่งงบ

1 รหัสโครงการ  020401
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ
แนวทาง: ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ก าหนดโครงการท่ีจะท าร่วมกัน

  1.1 แต่งต้ังคณะท างาน ITA 15 คน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -               - ต.ค.-62 คกก ITA

  1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA งานภารกิจหลัก/พัสดุ/ระบบคุณธรรมโปร่งใส/เครือข่าย 1 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -               - ต.ค.-62 คกก ITA
  1.3 ประชุมคณะท างาน ITA ทบทวนบทบาทหน้าท่ี ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ITA หน่วยงาน 1 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -               -  พ.ย.62, ก.พ.63, คกก ITA

พ.ค.63, ส.ค.63
  1.4 ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจรรยาข้าราชการ/จรรยาบรรณ ขรก. วินัย/ความรับผิดทางละเมิดให้เจ้าหน้าท่ี จนท. 150 คน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
 บูรณาการกับ
กิจกรรม
คุณธรรม

เงินบ ารุง ธ.ค.62 - มี.ค.63 คกก ITA

  1.5 ประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 4 คร้ัง/ปี อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไป -               - ธ.ค. 62, มี.ค.63 คกก ITA
  1.6.ด าเนินการประเมิน Evidence Base Integrity Assessment :EBIT การประเมินโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 , มิ.ย.63, ก.ย.63

  1.7 ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA 4 คร้ัง/ปี อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไป -               - ธ.ค. 62, มี.ค.63 คกก ITA
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 , มิ.ย.63, ก.ย.63

  1.8. กิจกรรมการด าเนินงานขับเคล่ือนระบบงาน ITA
        (1) ด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก (ไม่ใช่งานสนับสนุน) 1 โครงการ รพ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไป -               - ธ.ค.-62 คกก ITA
             1) คณะท างานณTA คัดเลือกแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก (ไม่ใช่งานสนับสนุน) ท่ีบุคคลภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) สสอ.แม่เมาะ ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ
             2) ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การจัดท ารายงานสรุปผล รายงานสรุปผลการประชุม -               - มค-กย2563 คกก ITA
             3) ก าหนดผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร ตามแผนงาน/โครงการ  EB5-EB7
        (2) ด าเนินจัดท าคู่มือ Flow ข้ันตอน การด าเนินงาน ตามแผนงาน /โครงการตามภารกิจหลักท่ีเลือก 1 คร้ัง รพ.แม่เมาะ มี SOP/Flow chart ในการด าเนินการ -               - ธ.ค.-62 คกก ITA
        (3) แสดงข้ันตอนระบบการป้องกัน กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินจัดท าคู่มือ Flow ข้ันตอนการด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ สสอ.แม่เมาะ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข อ ำเภอแม่เมำะ  จังหวัดล ำปำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
คปสอ.แม่เมาะ     จังหวัดล าปาง

ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ(ระบุให้
ชัดเจน)

ผู้รับผิดชอบ



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

ตามภารกิจหลักท่ีเลือกตาม ข้อ(2) (ข้อEB3)
        (4) ด าเนินการก าหนดมาตรการและกลไก พัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง(EB1-EB4) เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน รพ.แม่เมาะ การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีโปร่งใสทุกข้ันตอน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
             1) วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างของปีท่ีผ่านมา สสอ.แม่เมาะ ผลการจัดซ้ือจัดจ้างของปี 2562
             2) จัดท า/เผยแพร่แผนซ้ือจัดจ้างประจ าปี แผนซ้ือจัดจ้างประจ าปี 2563
             3) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปิด-ปลดประกาศ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100
             4) เวียนหนังสือแสดงความบริสุทธ์ิใจ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100
             5) จัดท าเอกสารซ้ือ/จ้างตามระเบียบ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100
             6) สรุปรายงานผลซ้ือ/จ้าง สขร.รายเดือน เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างปี 2563  คัดเลือกเรียงล าดับงบประมาณสุงสุด 5 อันดับ รายงานผลซ้ือ/จ้าง สขร.รายเดือน
 (งบลงทุน)  คัดเลือกเรียงล าดับ งบประมาณสุงสุด 5 อันดับ (งบด าเนินงานฯ)
         (5) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงาน(EB8-EB12)

อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -               - ตค.62-กย63 คกก ITA

               1) จัดท าค าส่ัง ข้อส่ังการของผู้บังคับบัญชา อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
               2)  บันทึกข้อมูลท่ีก าหนดในเว็บไซต์ อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -               - ตค.62-กย63 งาน IT (นิยม)
               4) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผน -               - ตค.62-กย63 คกก. คปสอ.
                   4.1) จัดท าแผน/อนุมัติแผนปฎิบัติราชการ (แผนยุทธศาสตร์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                   4.2) การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน
                   4.3) สรุปผลการด าเนินการตามปฎิบัติราชการประจ าปี
                   4.4) เผยแพร่ผลการด าเนินงานแผนปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์
        (6) ระบบรายงานการประเมินผลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคคลากร (EB13-EB14) อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
              1) ประกาศรายช่ือผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก
              2) จัดท ากรอบแนวทางและการด าเนินการเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีมีผลสัมฤทธ์ิการปฎิบัติงานต่ า
              3) ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจให้ทราบท้ังองค์กร
        (7) การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (EB14) อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
              1) ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตโดยผู้บริหาร และมีการท าพันธสัญญา/การเผยแพร่บนเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
              2) เผยแพร่เจตจ านงฯและภาพกิจกรรม
        (8) จัดท ามาตรการ กลไกเก่ียวกับการร้องเรียนฯ ด าเนินการเก่ียวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน (EB16)
              1) ค าส่ังผู้รับผิดชอบ 10 คน อ.แม่เมาะ -               - ต.ค.-62 คกก.RM
              2) ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ แอพลิเคช่ันหรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ผู้รับบริการ อ.แม่เมาะ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
              3) คู่มือปฎิบัติงานการรับเร่ืองร้องเรียน คู่มือปฎิบัติงานการรับเร่ืองร้องเรียน -               - ต.ค.-62 คกก.RM
              4) แผนผังข้ันตอนการร้องเรียน แผนผังข้ันตอนด าเนินการเร่ืองร้องเรียน -               - ต.ค.-62 คกก.RM
              5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 2 รอบต่อปี 2 คร้ัง รายงานสรุปการจัดการเร่ืองร้องเรียน -               - ตค.62-กย63 ศูนย์รับเร่ืองฯ (อัศมา)
              6) มีการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 2 คร้ัง กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -               - ตค.62-กย63 งาน IT (นิยม)
         (9) การก าหนดมาตรการก าหนดมาตรการ กลไก เก่ียวกับการรับสินบน (EB17) อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
               1) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
               2)  ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
               3) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบน



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

         (10) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
               1) ด าเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สร้างวัฒนธรรมในองค์กรคุณธรรม  (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ผ่านชมรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรมชมรมจริยธรรมของ รพ. และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

                   1.1 แต่งต้ัง/ทบทวน คณะท างานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 10 คน รพ./สสอ. -               - พ.ย.-62 คณะท างาน
                   1.2 ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม 214 คน รพ./สสอ. -               - พ.ย.-62 ชมรมจริยธรรม
                   1.3 จัดประชุมเพ่ือประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลงของผู้บริหาร และสมาชิกในองค์กรต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปเป็นลายลักษณ์อักษร รพ./สสอ. -               - พ.ย.-62 คณะท างาน
                   1.4 ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาท่ีอยากแก้และความดี ท่ีอยากท า ท่ีสอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ  รพ./สสอ. -               - พ.ย.-62 คณะท างาน
พอเพียง  วินัย  สุจริต จิตอาสา  

  - ร่วมกันประหยัด ด้านพลังงาน และวัสดุต่างๆ

  - มาปฎิบัติงานตรงเวลา

  - การบริการด้วยความโปร่งใส มีจิตบริการ

  - จิตอาสา ร่วมพัฒนา

                  1.5 จัดท าแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รพ./สสอ. -               - พ.ย.-62 คณะท างาน
                  1.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ รพ./สสอ. -               - 16 มี.ค./15 ก.ย. 63 ชมรมจริยธรรม
                  1.7 รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการฯ รพ./สสอ. -               - 16 มี.ค./15 ก.ย. 63
               2) สร้างค่านิยม MOPH
               3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ จรรยาข้าราชการ คณะท างาน
         (11) การด าเนินการกลุ่มบริหารท่ีโปรงใส  การด าเนินการรวมกลุ่มเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
               1) แผนการด าเนินงานของกลุ่มท่ีความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
               2) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
               3) รายงานสรุปผลของกลุ่ม

        (12) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดการเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์/ความรู้ ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยขน์ทับซ้อน (EB20-EB22)
              1) จัดประชุมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 5 รพ.สต. อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไป 4,000          สสจ. ธ.ค.-62 สสอ.
              2) จัดท ารายงานการประชุมประโยขน์ทับซ้อน ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
        (13) วางระบบป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ (EB23-24) อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
              1) จัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
                  1.1.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
                  1.2.แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย
                  1.3.แผนบริหารความเส่ียง/ควบคุมภายใน
                  1.4.แผนการตรวจสอบภายใน
              2) จัดท ารายงานก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ (1.1-1.4) ผลการด าเนินการ รพ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไป -               - ธ.ค.-62 คกก ITA
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน เช่น ประกาศเจตจ านงสุจริต (ด าเนินการภายในเดือนธันวาคม2562) สสอ.แม่เมาะ ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
              - การด าเนินงานมาตรการการรับของขวัญ การใช้รถราชการ มาตรการด้านการประชุมอบรม ค่าตอบแทน ด้านพัสดุฯลฯ
              3) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
              4) มีหลักฐานการช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี มีค าส่ัง ข้อส่ังการ ประกาศ
        (14) การก าหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฎิบัติงาน (EB25) อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ช่ือโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุให้

ชัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

              1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
              2) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน
              3) จัดท าแนวทางการตราวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
        (15) การอ านวยความสะดวกประชาชน งานบริการ  (EB26) อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผน -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
             1) จัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
             2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกประชาชน
             3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 1.9 ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ด้านการบริหารพัสดุ อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไป -               - ตค.62-กย63 คกก ITA
       (1) บันทึกโปรแกรมงบลงทุน ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
       (2) จัดท าแผนพัสดุ ก ากับจัดท ารายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง
       (3) เข้าร่วมการประชุม/อบรม ให้ความรู้ด้านพัสดุ
2.ระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

1.ทบทวนคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  คณะท างานบริหารความเส่ียง 20 คน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไป -              -          ธ.ค.-62 คกก ควบคุมภายใน

2.ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายในเสนอให้จังหวัดจัด ท าแผนพัฒนาองค์ความรู้ อ.แม่เมาะ ตามแผนร้อยละ 100 -              -          มี.ค. , มิ.ย. และ และบริหารความเส่ียง

3. ประชุมคณะท างานฯ การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ทบทวน Flow/ มาตรฐานการท างาน หน่วยงาน 1 คร้ัง อ.แม่เมาะ -              -          ก.ย.-63 ภาคีเครือข่าย

4. ทบทวนระบบควบคุมภายในและเจ้าหน้าท่ีทุกคนจัดท า Flow chart 1 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          คกก ควบคุมภายในฯ

5.ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน/ความเส่ียง จัดท าแผนพัฒนาองค์กร 1 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          คกก ควบคุมภายในฯ

6.จัดท ารายงานระบบควบคุมภายในทุกส่วนงาน 1 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          คกก ควบคุมภายในฯ
   - ส่วนงานย่อย ท ารายงาน ปค.4 ปค.5 
   - หน่วยงานท ารายงาน ปค.4 ปค.5 ปส.
7.ระบบก ากับติดตามประเมินผลทุก 12 เดือน 1 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          คกก ควบคุมภายในฯ

8. การประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง ระบบควบคุมภายใน 5 มิติ : ด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ   4 คร้ัง/ปี อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า -              -          ธ.ค. 62, มี.ค.63 คกก ควบคุมภายในฯ
และการด าเนินงานตามแผนแก้ไขความเส่ียงรายไตรมาส ร้อยละ 80 มิ.ย. 63, ก.ย.63
  8.1. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 5 มิติ 15 คน อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า ต.ค.-62 คกก ควบคุมภายในฯ
  8.2. จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 5 ด้าน ร้อยละ 80 ตค.62 คกก ควบคุมภายในฯ
  8.3. ควบคุมก ากับให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการตามแผนควบคุมความเส่ียง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า ตค.62-กย63 คกก ควบคุมภายในฯ
  8.4. จัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน 5 มิติ ระบบอิเลคทรอนิกส์ ส่งเวปไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน อ.แม่เมาะ ร้อยละ 80 ตค.62-กย63 คกก ควบคุมภายในฯ
  8.5. ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเส่ียง  5 มิติทุกไตรมาสและประเมินในรูปคณะกรรมการฯ 4 คร้ัง/ปี อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า -              -          ธ.ค. 62, มี.ค.63 คกก ควบคุมภายในฯ

ร้อยละ 80 มิ.ย. 63, ก.ย.63
3. การตรวจสอบภายใน
1. ทบทวนแต่งต้ังคณะท างานบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.สต. 5 แห่ง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          ก.พ. , มิ.ย. 63 คกก.ตรวจสอบภายใน
2. การประชุมเตรียมทีมตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          ม.ค.-63 ภาคีเครือข่าย

3. จัดท าแผน/ด าเนินการตรวจสอบภายใน รพสต. ด้านการเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ) 2 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          ม.ค.-63 คกก.ตรวจสอบฯ
4. ด าเนินการออกตรวจสอบภายใน รพสต. ตามแผน รพ.สต. 5 แห่ง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          ก.พ. , มิ.ย. 63 คกก.ตรวจสอบฯ
5. รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต.  ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ 2 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          ก.พ. , มิ.ย. 63 คกก.ตรวจสอบฯ
6. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานให้ จังหวัดทราบ 2 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          ก.พ. , มิ.ย. 63 คกก.ตรวจสอบฯ
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7. ติดตามการรายงานผลการแก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะจาก รพ.สต 2 คร้ัง อ.แม่เมาะ กิจกรรมเป็นไปตามแผนร้อยละ 100 -              -          มี.ค. , ก.ค. 63 คกก.ตรวจสอบฯ
รวม -             -
















































