
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ   

วันที่  ๕ มิถุนายน 2562   เวลา  08.30 – 16.30 น.   

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 

 ผู้เข้าประชุมฯ รวม 30 คน ตามส าเนาแบบลงชื่อแนบ  

วาระ 1  เปิดการประชุมและมอบนโยบายและแนวทางก ากับติดตามผลการด าเนินงานฯ   
สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง (นายด ารงค์   นันยบุตร)    

การพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน    เป็นการวางระบบการด าเนินงาน  
ให้ถูกต้อตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการป้องกันการกระท าผิดหรือการทุจริตของบุคลากร จึงขอ 
ความร่วมมือทุกหน่วยพัฒนาระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินฯ ซึ่งที่ผ่านมายังผ่านเกณฑ์ประเมินฯน้อยมาก จึง 
ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งประเมินหรือไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาระบบการด าเนินงานต่างๆ 
ให้ไม้มาตรฐานการประเมินฯและถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การติดตามผลการด าเนินงานฯ 
ให้คณะท างานสนับสนุนฯและกรรมการประเมิน ลงพ้ืนที่ดู รายละเอียดและแนะน าปรับปรุงระบบงานราย
หน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาเสนอที่ ประชุมผู้บริหารฯ โดยเฉพาะหน่วยงานฯหรืออาจ
วางระบบก ากับติดตามเหมือนงาน RDU ซึ่ง น่าจะท าให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินในไตรมาส 3 ได้  

นายจรัล  มุ่งดี  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง(ฝ่ายบริหาร)/ประธานคณะท างาน ITA สสอ.แม่
สะเรียง ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะเพ่ิมเติม  - ITA เป็นการประเมินภารกิจที่ทุกหน่วยงานด าเนินการอยู่แล้ว แต่การ
ด าเนินงานนั้นถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและปลอดการทุจริตหรือไม่ เป็นการตอบหรือแสดงให้เห็นว่างานที่
ท าโปร่งใส ไร้การทุจริต หรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นวาระของชาติด้วย ดังนั้นจึงอยากให้บุคลากรทุกคนและหน่วยงาน
ทุกหน่วยน าเสนอการด าเนินงานของตนเองว่าด าเนินการหรือไม่ อย่างไร   
  
วาระ 2 น าเสนอผลการประเมิน ITA ไตรมาส 2 (สิ้นมีนาคม2561) และปัญหาและข้อจ ากัด   

ผลการประเมิน ITA หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ไตรมาส2/2562  
โดยการด าเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์แต่ละด้าน ประกอบด้วย  

1) การด าเนินภารกิจต่างๆของหน่วยงานให้ความส าคัญผู้มีส่วนได้เสียน้อย ขาดความโปร่งใส ขาด คู่มือ/
แนวทางชัดเจน ไม่ก ากับควบคุมต่อเนื่อง  ป้องกันการละเว้นและความพร้อมรับผิดละหลวม 

 2) การจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความโปร่งใสฯ การเผยแพร่แผนฯ ไม่ครอบคลุมฯ การด า เนินงานที่ยังมี 
ความเสี่ยงถูกร้องเรียนฯ 

 3) ไม่ให้ความส าคัญหรือละเว้นปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติฯ นโยบายและมาตรการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  
 
 
 



ปัญหาและสาเหตุส าคัญที่ไม่สามารถผ่านการประเมินฯ ประกอบด้วย   
1) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ คิดว่างานล้นมือไม่รู้จะท าอะไร มีภาพลักษณ์และมุมมองเรื่อง การ

ป้องกันทุจริตในเชิงลบอาจกระทบต่อตนเองหรือหัวหน้าฯ รวมทั้งขาดความสนใจและไม่ให้ ความส าคัญของผู้
ปฏิบัติและผู้บริหาร   

2) ระบบการด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่ได้พัฒนาตามกฎหมายและระเบียบให้ถูกต้อง กระบวนงานและ 
การจัดการต่างๆไม่มีหลักฐานชัดเจน ตลอดจนยังบริหารหรือจัดหาบุคลากรรับผิดชอบหรือพัฒนา ระบบงานไม่ได้  
  

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย(บุคลากรและประชาชน)  
ทุกหน่วยงานควรมีนโยบายและค าสั่งคณะกรรมการ/คณะท างานคุณธรรมและความโปร่งใสฯให้ชัดเจน   

มีมาตรการและกลไกการก ากับดูแลธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กรที่ต่อเนื่อง  เร่งรัดพัฒนาและประเมิน 
กระบวนการบริหารและด าเนินงานในหน่วยงานฯ และสรุปผลความก้าวหน้ารายเดือนในไตรมาส 3 นอกจากนั้น 
อาจจัดให้มีมาตรการลงโทษหน่วยงานที่ไม่ส่งหลักฐานรับการประเมิน/ไม่ผ่านการประเมิน อาจมีบทลงโทษทาง 
วินัยหรือการละเว้นปฏิบัติด้วย  
  
วาระ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบและกระบวนการด าเนินงานฯ  

1) การพัฒนาและประเมินการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ระบบงานท่ียังต้องพัฒนาประกอบด้วย   
1.1 การสร้างการมีส่วนร่วม ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

(ผู้รับบริการ ประชาชน หน่วยงานราชการอ่ืน) ส่วนใหญ่ละเลย/ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมก่อนจัดท าแผนงาน 
โครงการฯ แต่จะเชิญผู้ มีส่วนได้เสียมาร่วมในขั้นตอนวางแผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนด าเนินงานต่างๆ
ร่วมกัน นอกจากนั้นยังขาดการ บันทึกข้อมูลหรือจัดท ารายงานสรุปการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็น
ถูกต้อง  

1.2 การพัฒนาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหกน้าที่     รวมทั้งการสื่อสารคู่มือให้ผู้
มีส่วนได้ เสียได้เข้าถึงหรืออ านวยความสะดวกในการรับบริการยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ยังอ้างอิงคู่มือ
ภาพรวมจากส่วนกลาง จึงอาจสื่อสารให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงหรืออ านวยความสะดวกได้ไม่
ชัดเจน นอกจากนั้นการก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามคู่มือยังไม่มีระบบและมาตรการที่ชัดเจน  

1.3  ขาดการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหรือกลไกป้องกัน ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียนได้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งต้องพัฒนาระบบบริหารและ
การก ากับของหัวหน้า งานหรือหน่วยงานฯ  

 
 
 
 
 
 
 



2) การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบงานที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย  
2.1  การจัดท าแผนเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง      ไม่ครอบคลุมทุกหมวดงบประมาณ

ฯ และ ไม่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือบอร์ดของหน่วยงานตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม เช่น จัดท าและ
เผยแพร่หลังได้รับ แจ้งช้า เป็นต้น (มาตรา 11 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560, มาตรา 9 พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540)  

2.2 การสรุปรายงานและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างๆ ตามแบบ สขร1. ไม่ต่อเนื่องทุกเดือน  
(มาตรา 12 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560)  

2.3 การเผยแพร่ประกาศการด าเนินจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายยังครบ 
ทุกรายการ/สัญญา และบางแห่งยังด าเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน/รายการ แต่มีการสรุปผลการจัดหาตามแบบ 
สขร.1 2.4 ระบบบริหารและการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ปัญหาการ ด าเนินงานฯ
ด้านต่างๆ การวางแผนพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้าง และการก ากับประเมินผลการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง   

3) การด าเนินงานข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์และบริการติดตาม 
สอบถาม/ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลการด า เนินงานต่างๆตามมาตรา 9 พรบ.ข้อมูล
ข่าว สาร พ.ศ.2540 ยังไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง   

4) การด าเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน มีระบบและกระบวนงาน แต่ยังขาดการตอบสนอง การรายงานเพ่ือ
พัฒนาการจัดการที่ต่อเนื่อง  

5) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประพฤติมิชอบ  ขาดระบบและกระบวนการรวบรวมข้อมูล ฯ
และวิเคราะห์ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพ่ือการวางแนวทางป้องกันและด า เนินงานที่มี 
ประสิทธิภาพและต่อต่อเนื่อง  

6) การด าเนินงานป้องกันทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ หน่วยงานส่วนใหญ่ยัง ไม่
แผนยุทธศาสตร์ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯหรือยุทธศาสตร์กระทรวงฯที่ชัดเจน แต่จัดท าแผนปฏิบัติการฯ จึง
อาจไม่สามารถทราบเป้าหมายและติดตามผลที่ชัดเจนได้  นอกจากนั้นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของ บุคลากร
ในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบยังไม่ชัดเจนและมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  
  
วาระ 4 วางแผนติดตามสนับสนุนและเตรียมรับการประเมินในไตรมาสที่ 3   

4.1  การติดตามสนับสนุนการพัฒนาและประเมินตนเองของหน่วยงานฯ มีมติให้ด า เนินการลงตรวจ 
แนะน าและประเมินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมประเมิน 
ภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดยมอบให้กลุ่มงานบริหารงานจัดท าแผนลงพ้ืนที่ทุก รพ.สต. 

4.2 การตรวจประเมินตนเองของหน่วยงานให้งานพัสดุส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นไฟล์อิเลกทรอ นิก 
หรือ เอกสารหลักฐานมาส่งและรับการตรวจที่กลุ่มงานนิติการ สสจ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
2562 และ จังหวัดจะส่งหลักฐานฯเพ่ือให้กรรมการระดับเขต/กระทรวงฯตรวจ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิ.ย.
2562 

4.3 การจัดท าไฟล์อิเลคทรอนิก หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ เพ่ือส่งรับการตรวจประเมินฯ มติให้กลุ่มงาน
บริหารท าเป็นเอกสารแนะน าให้ทุกหน่วยด าเนินการฯ  



4.4 การสนับสนุนคู่มือประเมิน ITA ให้กลุ่มงานบริหารจัดท าเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนแก่หน่วยงานที่ไม่ได้ 
เข้าประชุมของกระทรวงฯที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือยังไม่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกระทรวงฯ  
  
5 วาระอ่ืนๆ ไม่มี  
 
                            ผู้บันทึกการประชุม                               ผู้รับรองการประชุม   
 

                                                                                    
 
                        (นางปราณสมร  ปิ่นดอกไม้)                                            (นายด ารงค์   นันยบุตร)           

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                       สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง  
  


