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ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 1.1 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – พ.ศ. 
2564) ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ และตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 จากหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 1,850 แห่ง โดยทุกหน่วยงาน
จะต้องประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จ านวน 24 ข้อ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานให้เกดิความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 1.2 ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 
  - ไตรมาสที่ 1/2563  :  ระดับ 5 
  - ไตรมาสที่ 2/2563  :  ระดับ  88.46% 
  - ไตรมาสที่ 3/2563  :  ระดับ  92.31% 
  - ไตรมาสที่ 4/2563  :  ระดับ  100% 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.3 ผลการประเมิน ITA โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2564 
  - ไตรมาสที่ 1/2564  :  ระดับ 5 
  - ไตรมาสที่ 2/2564  :  ส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2564 
  - ไตรมาสที่ 3/2564  :  ส่งภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 
  - ไตรมาสที่ 4/2564  :  ส่งภายในวันที่  4  กันยายน 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.4 พิจารณาผู้รับผิดชอบตอบแบบประเมิน EBIT แต่ละข้อ EB ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  EB 1 – 2 เป็นตัวชี้วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมามี
ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ 
  - ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB 3 – 5 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุของหน่วยงานภาครัฐนั้นต้อก่อเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยมีกลไก มีมาตรการ และมีการวางระบบในการด าเนินการ 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
  - ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB 6 – 9 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยผู้บริหารจะต้องแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดหมายหรือ
วัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส เนื่องจากในทางการบริหารถือว่าทรัพยากรบุคคล
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพหรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนในหน่วยงานถือเป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อการจัดบริการสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ความส าเร็จและประสิทธิภาพของการบริหาร
ราชการแผ่นดินจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  
  - ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB 10 - 12 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความโป่งใสใน
หน่วยงาน ประเด็น 1. การจัดการเรื่องร้องเรียน, 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  - ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน EB 13 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะ
น าไปสู่การก าหนดมาตรการและวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  - ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB 14 -15 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน
หน่วยงานในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้ อ่ืน ทั้งยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
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  - ตัวชีว้ัดที่ 7 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB 16 – 18 เป็นตัวชีว้ัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  -  ตัวชี้วัดที ่8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 19 – 21 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่างเป็นระบบ และการให้องค์ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
  -  ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB 22 – 24 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการ
เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องพิจารณา 
 2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
มติที่ประชุม รับทราบ (ผลให้การพิจารณาความเสี่ยงเรื่องการจัดหาพัสดุ การจัดท าโครงการฯ การเบิกจ่าย การ
ใช้รถทางราชการ และรักษาพยาบาลผู้ป่วย) โดยน าหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

 2.2 การจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มติที่ประชุม เห็นด้วย มอบ นิติกรด าเนินรวบรวมข้อมูลและจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเนื้อหาต้อง
สอดคล้องตามแนวทางการประเมิน ITA ปี 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอืนๆ 

 เลิกประชุม : 16.00 น. 

 
 

 
        

 (นายเอนก   จันทร์แจ) 
                                                              เจ้าพนกังานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
              รักษาการในต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 
 


