
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
ที่     3  /๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( ITA ) 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ  จังหวัดล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

------------------ 

   กระทรวงสำธำรณสุข ยังคงขับเคลื่อนมำตรกำร 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน 
ปรำบปรำม และเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภำพผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) แผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2559-2564) แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 
และสอดคล้องกับประเด็นกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด้ำนกำรป้องปรำม (1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบ ุให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ
มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็น
ตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำร ให้ถือเป็น
ควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ โดยทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน (Integrityand Transparency Assessment : ITA) หำกไม่ผ่ำนกำรประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80 
หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจได้รับพิจำรณำย้ำยออกจำกต ำแหน่ง และต้องเร่งรัด ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนให้
ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ด้วยเหตุดังกล่ำว กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้ก ำหนดไว้ภำยใต้แผนงำน
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี(ด้ำนสำธำรณสุข) แผนงำนกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ซึ่งอยู่ในประเด็นกำรตรวจรำชกำรตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำและในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นี้ บรรจุในแผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำ
ระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพโครงกำรที่ 33 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ก ำหนดเป็น
ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA มีค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 90 สิ้นสุดในไตรมำสที่ 4 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)ในปีงบประมำณพ.ศ. 2563 ยังคงมุ่งเน้นหลักกำรประเมินตนเอง (Self-
Assessment) จำกข้อเท็จจริงที่สำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใช้เป็นกลไก
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล__ หน่วยงำนเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,850 
หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน   

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน/.... 
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  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือให้กระบวนกำรประเมินเป็นไปตำม
ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้อนภำพควำมเป็นจริงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในภำพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงเป็นรูปธรรม และค ำนึงถึงควำมส ำคัญกับกำร “รักษำ” ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงมีธรรมำ     
ภิบำลที่ดีให้ต่อเนื่องเช่นกัน เพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชำชนและผู้รับบริกำร ให้มีควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำร
บริหำรรำชกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขโดยรวม  สะท้อนภำพลักษณ์ตำม
ควำมเป็นจริงและเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับจึงแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำน ( ITA ) ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

 1. นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ            ประธำนกรรมกำร 
  1. นำยนิเวศน์  สำยวงค์ปัญญำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร        รองประธำน 
  2. นำยยุทธนำ  ถำวงค์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร            กรรมกำร 
  3. นำงสำวภัทรำภรณ์  ทะนันชัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   กรรมกำร 
  4. นำงณัฐวดี วังกำวี  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
  5. นำงสำวอินธุอร ศรีจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข   กรรมกำร 
  6.นำงสำวศศิปรำงค์  ดวงดีวงค์ พนักงำนธุรกำร    กรรมกำร 
  7. นำงอำนง  อุดกันทำ  พนักงำนบริกำร      กรรมกำร 

 ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำทีด่ังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  (ปีที่ผ่ำนมำ) 
แล้วด ำเนินกำรรำยงำนให้ผู้บริหำรรับทรำบ 
  2. เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำนตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
( Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment  ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ของหน่วยงำนเป้ำหมำย ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 3. ประเมินสถำนะของระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 4. น ำข้อมูลจำกำรประเมินสถำนะตำมข้อ 2. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ให้กับทุกหน่วยงำนเป้ำหมำย ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ เพ่ือให้เป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ 54 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถสะท้อนควำมเป็นจริงในกำรปฏิบั ติงำน
ของหน่วยงำนในภำพรวม 
 

5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/...... 
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 5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ90) ในรอบ 3 เดือน/รอบ 6 เดือน/รอบ 9 เดือน/รอบ 12 เดือน 
ตำมก ำหนดในเวลำปฏิทิน 
 6. เรื่องอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  1   ตุลำคม  พ.ศ. 2562      

  
                                                                       

        (นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
                     สำธำรณสุขอ ำเภอสบปรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


