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 ๒ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.40 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  คะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ 1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : EB1 – EB4 ได้ระดับ 3 (จาก 5 ระดับ)    

1.2  คะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ 2  
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : EB1 – EB26 ร้อยละ 80   

1.3  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ปี 2563 ประเมินผ่านระบบ MITAS แทนการประเมินแบบเอกสาร 

1.4  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ปี 2563 กรณไีม่มีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง EB  จะได้ 0 คะแนนส าหรับ EB นั้น   

1.5  การตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ 2  
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2563  ทีโ่รงพยาบาลนครพิงค ์

    
- มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา  
 4.๑ แจ้งให้เพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินบางส่วนของกลุ่มงานพัสดุ ดังนี้ 
 EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรูปเล่ม
รายงาน โดยมีข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน 4 องค์ประกอบ 
  1.การวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักควบคุมภายใน COSO 2013 
  2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  4.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

4.๒ มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ือการ
ตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ 2  ดังนี้ 

ที ่ EB ผู้รับผิดชอบ 
1 EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  

(ท่ีผ่านมา) 
กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานเภสัชกรรม 
-นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ์ 
-นายนพสิทธิ์   ขันต ี2 EB 2 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง

ระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
4 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
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 ๓ 

ที ่ EB ผู้รับผิดชอบ 
5 EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามี

ส่วนร่วมในการด าเนินการงานภารกิจหลัก 
 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-นพ.ธีรวัฒน์  วงค์ตัน 

6 EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

7 EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 
 

8 EB 8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 
 

กลุ่มงานเทคโนโลยีและสาระ
สนเทศ 
-นางสาวรสริน  อุทิศเวทศักดิ ์
 

9 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
 

10 EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน/
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
-นางรัตนมาลา  เทียมถนอม 
-นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล 
 

11 EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประปี (ที่ผ่านมา) 

12 EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนิน
งามตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

13 EB 13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
-นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์ 

14 EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 
 

15 EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-นายดุสิต  อภัยสุวรรณ   
 

16 EB 16 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

 

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
-นายชนากร  บุญหนัก 
-นพ.ศิรพิจน์  ศรีบัณฑิตกุล 
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ที ่ EB ผู้รับผิดชอบ 
17 EB 17  หน่วยงานมีการก าหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง

ระบบในการป้องกันการรับสินบน 
 

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
-นายชนากร  บุญหนัก 
-นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล 
 
 
 

18 EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
 

19 EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือการ
บริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่
แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ 
 

20 EB 20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-นายดุสิต  อภัยสุวรรณ   

21 EB 21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 

22 EB 22  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
 

23 EB 23   หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ชมรม
จริยธรรม 
-นายดุสิต  อภัยสุวรรณ   
-นพ.ชนัตถ์  คุณชยางกูร 24 EB 24 หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง 
 

25 EB 25 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
-นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์ 

26 EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความ
สะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน 
ระยะเวลาที่ใช้ 

กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
-นางกาญจนา  นวลแก้ว 
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 ๕ 

    4.๓ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ EB ด าเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้นิติกรผู้รับผิดชอบ
รูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563  

 

4.4 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ 245/2560  
สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เสนอรายชื่อคณะกรรมการใหม ่โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นกรรมการ  

1.หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน  
2.หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
3.หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
4.หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม  
5.หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
6.ประธานชมรมจริยธรรม 

 

4.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนครพิงค์  ได้แก่ การเบิก
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เบิกค่าตอบแทนเท็จ หรือเบิกค่าตอบแทนโดยทุจริต  

4.5 วางแผนกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

4.6 จัดให้มีการอบรมความรู้เพ่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริตในโรงพยาบาลนครพิงค์ เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจาก
ภายนอกหน่วยงานและด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้   

4.7 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ครั้งต่อไปในไตรมาสที่  3  ช่วงเดือนเมษายน 2563 

- มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
     ไม่มี 

- มติที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา 15.20 น.                  นายอนุกิตติ ์  เขื่อนสาร   บันทึก/พิมพ์ 
      นายดุสิต      อภัยสุวรรณ   ตรวจ 
  


