
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไตรมาส 2 

และคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลนครพิงค์  
ครั้งที่ ๑/๒๕64 

วันที่ 5 มีนาคม 2564  เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น  ห้อง C ๕๒ ด้านใต้(ข้างงาน จ.) โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 

กรรมการผู้มาประชุม 
 

 1. นายดุสิต  อภัยสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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 5. นางกอบกาญจน์ เอกสินธุ์   เภสัชกรช านาญการ 
 6. นางสาววันเพ็ญ ศุภตระกูล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7. นางสิริมา  พรหมสิงห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 8. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

9. นายวรากร  ศิริรัตนา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10.น.ส.รสริน  อุทิศเวทศักดิ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11.น.ส.สุชีรา  ณ เชียงใหม ่  นักทรัพยกากรบุคคล 
11.นายชนากร  บุญหนัก   นิติกร 
12.นายอนุกิตติ์  เขื่อนสาร  นิติกร 

 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. นายอภิชาติ  มูลฟอง  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
2. นายวีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย ประธานองค์กรแพทย์  
3. นายจ ารูญ  ลิขิตวัฒนาสกุล หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติภูมิและตติยภูมิ  

 4. นางลดาวรรณ  หาญไพโรจน์ หัวน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ    
 5. นายศิริพจน ์  ศรีบัณฑิตกุล หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ   
                                                               และสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 6. นางเยาวภา  จันทร์มา หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล   

7. นายอมรชัย  กริชนิรกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านเทคโนโลยี  
                                                               และสาระสนเทศ 
 8. นางปิยะเนตร   ทาจวง  หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก    
 9. นางรัตนมาลา  เทียมถนอม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1  คะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ 1 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : EB1 – EB5 ได้ระดับ 4 (จาก 5 ระดับ)    

1.2  คะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ 2  
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : EB1 – EB24 ร้อยละ 82   

1.3  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ปี 2564 ประเมินผ่านระบบ MITAS แทนการประเมินแบบเอกสาร 

1.4  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ปี 2564  กรณไีม่มีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง EB  จะได้ 0 คะแนนส าหรับ EB นั้น   

1.5  การตรวจประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ 2  
ระหว่างเดือนมีนาคม 2564  ทีโ่รงพยาบาลนครพิงค ์

    
- มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา  
 มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงาน รับผิดชอบด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ือการตรวจ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ 2  ดังนี้ 
 

ที ่ EB ผู้รับผิดชอบ 
1 EB 1 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
กลุ่มงานเทคโนโลยีและสาระ
สนเทศ 
-นางสาวรสริน  อุทิศเวทศักดิ ์
 

2 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

3 EB 3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานเภสัชกรรม 
-นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ์ 
-นายนพสิทธิ์   ขันต ี

4 EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

5 EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

6 EB 6 ผู้บริหารแสดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
-นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์ 
 

 

7 EB 7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 
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8 EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบ
ปีงบประมาณ 
 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
-นางสาวอัจฉรา พญาวงษ์ 

9 EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
 

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

-นายชนากร  บุญหนัก 
-นายอนุกิตติ์ เขื่อนสาร 

10 EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อนเรียน และช่องทาง
การร้องเรียน 
 

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
-นายชนากร  บุญหนัก 
-นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล 
 

11 EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
 

12 EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
-นพ.ธีรวัฒน์  วงค์ตัน 

13 EB 13  หน่วยงานมีการก าหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การป้องกันการรับสินบน 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

-นายดุสิต  อภัยสุวรรณ   
  

14 EB 14 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
 

กลุ่มงานพัสดุ/กลุ่มงานเภสัชกรรม 
-นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ์ 
 

15 EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
 

16 EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

-นายดุสิต  อภัยสุวรรณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 

18 EB 18 หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 
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19 EB 19  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

-นายดุสิต  อภัยสุวรรณ   
 
 20 EB 20  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โดยการก าหนดมาตรการ และวางระบบเพ่ือจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 

21 EB 21  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

22 EB 22  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
 

23 EB 23   หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม 
“ชมรม STRONG...” 
 

24 EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและ
ศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป/
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ
บริการและสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
-นายชนากร  บุญหนัก 
-นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล 
 

   
    4.๓ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ EB ด าเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้นิติกรผู้รับผิดชอบรูปแบบ
ไฟล์ PDF ภายในวันที่  10 มีนาคม 2564  

4.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลนครพิงค์  ได้แก่ การเบิก
ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เบิกค่าตอบแทนเท็จ หรือเบิกค่าตอบแทนโดยทุจริต การใช้
รถราชการ การจัดหาพัสดุ และ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

4.5 วางแผนกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
4.6 จัดท าโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต ( STRONG ) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสนอ มีดังนี้ 
 (1). ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท(เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) 

(2). มีระบบการตรวจสอบภายใน 
(3). จัดประชุมคณะกรรมการชม  STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลนครพิงค์ ขับเคลื่อน

การด าเนินงานของชมรมฯ ตามประเด็นความเสี่ยงในภาพรวมองค์กร (เดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 
2564) 

(4). จัดท าหนังสือเวียนระบุการกระท าที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นในโรงพยาบาลนคร
พิงค์ และมาตรการลงโทษ ทั้งทางวินัยและกฎหมายอาญา 
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 ๕ 

 

 

(5). จัดให้มีการยกย่องเชิดชูข้าราชการที่กระท าความดี 
(6). การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน

จริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย (เดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564)  
(7). การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการจัดอบรมปฐมนิเทศ 

บุคลากรใหม่โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจ าปี 2564 (เดือนมีนาคม – กันยายน 2564) 
(8). กิจกรรมภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”(เดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564) 

4.7 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ครั้งต่อไปในไตรมาสที่  3  ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน  พ.ศ.2564 

- มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
     ไม่มี 

- มติที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา 11.20 น.                  นายอนุกิตติ ์  เขื่อนสาร   บันทึก/พิมพ์ 
      นายดุสิต      อภัยสุวรรณ   ตรวจ 
  


