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๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

๒. ประเภทโครงการ         ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔            แผนงานแก้ไขปัญหา          แผนงานปกติ 

๓. ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ 
 

                 ตวัชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ITA 

ร้อยละ ๑๐ 

 

๔. หลักการและเหตุผล  :  

 ในสภาวะปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งปัญหา
ความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ การสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส รวมถึงระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในด้านการบริหารราชการ บริหารงานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ ก็เป็นอีกระบบที่จะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรได้  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จึงได้จัดท า“โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง 
อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔”ขึ้น 

๕. วัตถุประสงค์  :   

๑. เพ่ือเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ มีจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตน
และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตส านึกในการให้บริการทั้งต่อผู้ร่วมงาน
และผู้มารับบริการ  

         ๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน/และตรวจสอบภายใน และสามารถด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงและจัดท ากิจกรรมควบคุมความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้มีความ
ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
๒๕๔๔  

๔. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการบัญชี  และการพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายและแผนงานโครงการต่างๆ 

๖. เป้าหมาย:   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗. กลุ่มเป้าหมาย   
เจ้าหน้าที ่รพ.สต.ทุกแห่ง และ สสอ.สบปราบ จ านวน   ๔๐ คน 

 
๘. กลยุทธ์/กลวิธี  :   

การประชุม/อบรม ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กฎ และระเบียบ และคุณธรรมความโปร่งใส 
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๙. วิธีการ/กิจกรรม  :   
 

ชื่อกิจกรรม ห้วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค.๖๓ พ.ย.๖๓ ธ.ค.๖๓ ม.ค.๖๔ ก.พ.๖๔ มี.ค.๖๔ เม.ย.๖๔ พ.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ค.๖๔ ส.ค.๖๔ ก.ย.๖๔ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน             
๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน ITA             
๑.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA             
๑.๓ ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จรรยาข้าราชการ/จรรยา ขรก.วินัย/ความรับผิดทางละเมิด
ให้เจ้าหน้าที่ 

            

๑.๔ ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสภาครัฐ ITA 
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๑๐.ระยะเวลาด าเนินการ  :   
 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๑๑.ผู้รับผิดชอบ:   

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 

๑๒. การติดตามก ากับและประเมินผล :  
 - ประชุมผู้รับผิดชอบ 

  -  ระบบควบคุมภายในมีการควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลรายงานทุก ๖ เดือน , ๑ ปี 
และ FAI รายไตรมาส 

      -  มีผลการตรวจสอบภายใน ปีละ ๒ ครั้ง 
 

๑๓.ผลที่คาดว่าจะได้รับ:   
       เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม วินัย และความรับผิดทางละเมิด เกิดจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม พฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตส านึกใน
การให้บริการทั้งต่อผู้ร่วมงานและผู้มารับบริการ และองค์กรมีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  
๑๔.งบประมาณ  : 

หมวดค่าใช้สอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรมฯ 
 - ค่าอาหาร จ านวน  ๔๐คน  จ านวน ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท    เป็นเงิน  ๒,๐๐๐บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  ๔๐คน  จ านวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน  ๒,๐๐๐บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๔,๐๐๐     บาท (-สี่พันบาทถ้วน-) 
 
 
  ๑๕. ผู้เสนอโครงการ 

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
     ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ.............. ..........................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด)      (นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ)   
        สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
 
 
 
    



 

 

 
     รายละเอียดการประชุม/อบรม 

โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
(กิจกรรม ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจรรยาข้าราชการ/จรรยาขรก.วินัย/ความรับผิด

ทางละเมิดให้เจ้าหน้าที่) 
 

กลุ่มเป้าหมาย  :   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสสอ.สบปราบรพ.สต.และอสม. 
จ านวนผู้เข้าอบรม  ๔๐คน 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๔,๐๐๐  บาท 
................................................................................................................................................................... 

รายละเอียด 
 

๑.ค่าใช้สอย 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  มื้อละ ๒๕ บาท*๔๐ คน*๒ มื้อ เป็นเงนิ    ๒,๐๐๐ บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๕๐ บาท*๔๐ คน*๑ มื้อ      เป็นเงิน    ๒,๐๐๐ บาท 
 

 
 
 

หัวข้อวิชา/หลักสูตร 
-ผลประโยชน์ทับซ้อนจรรยาข้าราชการ/จรรยาขรก.วินัย/ความรับผิดทางละเมิดให้เจ้าหน้าที่ 

 
 

สถานที่ด าเนินการ: ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก าหนดการประชุม/อบรม 
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

( กิจกรรม ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจรรยาข้าราชการ/จรรยาขรก.วินัย/ความรับผิด
ทางละเมิดให้เจ้าหน้าที่) 

 
 

หลักสูตร  :  ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจรรยาข้าราชการ/จรรยาขรก.วินัย/ความรับผิด
ทางละเมิดให้เจ้าหน้าที่ 
 
 
วันที่    ๑๒  เดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เวลา ก าหนดการ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๑ – ๐๙.๑๕น. เปิดการประชุมฯ  

โดย นายศุภฤกษ ์ ทิฉลาด  สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
๐๙.๑๖ – ๑๐.๓๐น. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดย ผู้รับผิดชอบงาน ITA ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 

๑๐.๓๑ – ๑๐.๔๕น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๖ – ๑๒.๐๐ น. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โดย ผู้รับผิดชอบงาน ITA ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
๑๒.๐๑ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๑ – ๑๕.๓๐ น. ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โดย วิทยากรจาก สสอ. 
๑๕.๓๑ – ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๔๖ – ๑๖.๓๐ น. แลกเปลี่ยนแนวทางการท างาน และก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของ เพ่ือ

สร้างพฤตกรรม จริยธรรมในการต่อต้านการทุจริต อ าเภอสบปราบ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  
วัน/เดือน/ปี : 17  กุมภาพันธ์  2564 
หัวข้อ : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 
 
Link ภายนอก : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php  
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                                  
               (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา)                                      (นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด) 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
             วันที ่17  กุมภาพันธ์  2564                                 วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2564 

 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2564 
 

 

 
 

 

https://www.sobprabhealthoffice.go.th/index.php

