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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 ความรับผิด
ทางละเมิด 

    
 

ห  หลักสูตร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และในโรงพยาบาลแม่เมาะ 
วันที ่ 20    เดือน  กุมภาพันธ์     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 
 

 



 
บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ  โรงพยาบาลแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  โทร 0 5426 6104 ต่อ 104 
ที ่ลป ๐๐๓๒.301/239.1                                 วนัที ่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และนำเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

ด้วย คณะกรรมการพัฒนาการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  โรงพยาบาล
แม่เมาะ จะดำเนินการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เวลา 13.๓๐ น. - 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ นั้น 

ในการนี้ จึงขออนุมัติจัดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
www.maemohhospital.com พร้อมทั้งปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือเชิญประชุม 

 

            (นางสาวพัทจารี สายก้อน) 
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

 

 
 
 
 
     (นายแพทย์กระสิน เขียวปิง) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 

 

 

 

http://www.maemohhospital.com/


 
บนัทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  โทร 0 5426 6104 ต่อ 104 
ที ่ลป ๐๐๓๒.301/ว. 239.2                              วนัที ่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์           

ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ทุกงาน 

ด้วย โรงพยาบาลแม่เมาะ จะดำเนินการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับ             
การปฏิบัติงานและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดี           
ที่ 2๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 13.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ นั้น 

ในการนี้  โรงพยาบาลแม่เมาะ  ขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม          
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว กำหนดการตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมต่อไป  

 
 
 
     (นายแพทย์กระสิน เขียวปิง) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หวัหนา้กลุม่งาน /หวัหนา้งาน ทุกงาน ทราบ/ถอืปฏบิตัิ 



 

กำหนดการประชมุ 

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

วันพฤหัสบดี ที่ 2๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 13.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลแม่เมาะ 

 

เวลา 13.00 น. – 13.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา 13.30 น. – 14.30 น. แนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 จรรยาบรรณข้าราชการ วินัยข้าราชการ ความรับผิดทางละเมิด 

เวลา 14.30 น. – 15.30 น. กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง  

การจัดทำและการบริหารข้อตกลงหรือสัญญา 

เวลา 15.30 น. – 16.30 น. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

การจัดทำแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  ITA (EB1 - EB26) 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


