


รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหัวไทร ปี 2562 
 

    
 

    
 

    
 
 

จัดท าโดย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลหัวไทร 

 
 
 



ค าน า 
 

 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ฉบับนี้ท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน โครงการประชุม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอหัวไทร ปี 2562 โดยจัดขึ้นในวันที่ 26,29,30  เมษายน  2562 ณ โรงพยาบาลหัวไทร ต าบลหัว
ไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน าผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 

 ในโอกาสนี้ คณะผู้ประเมินขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงานโครงการท าให้การด าเนินงาน
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดเป็นอย่างดี 
 
 
 
            งานบริหารทั่วไป 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสรุป 
 

  ตามที่งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหัวไทร ได้ด าเนินโครงการจัดประชุมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหัวไทร ปี 
2562 เพ่ือความรู้ ความเข้าใจ ในแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น าผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
และ เพ่ือกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
 

  ผลการประเมินการด าเนินโครงการ ฯ ดังกล่าว พบว่า ประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ
นี้โดยภาพรวม อยู่ในระดับที่ดี มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 % ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการจัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน

ภาครัฐเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหัวไทร ปี 2562 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหัวไทร 
1. หลักการและเหตุผล  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไว้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) นอกจากนี้ ยังก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละ 90) มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (felf – Assessment) จากข้อเท็จจริงที่
สามารถสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Base Integrity amd Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของแต่ละหน่ วยงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหัวไทรจึงจัดท าโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหัว
ไทรปี 2562 เพ่ือพัฒนาความรู้กระบวนการพัฒนางานตามข้อค าถามในแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity 

and Transparency Assessment : EBIT) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการให้

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 

    3. เป้าหมาย 
 หน่วยงานที่รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 2 หน่วยงาน คือโรงพยาบาลหัวไทรและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวไทร โดย
ด าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย คือ 



- คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหัวไทร   จ านวน 30 คน 

- บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหัวไทร   จ านวน 200 คน 
    4.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ กุมภาพันธ์  2562 
2. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ มีนาคม 2562 
3. จัดส่งหนังสือประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย มีนาคม 2562 
4. จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ มีนาคม 2562 
5. จัดเตรียมเอกสารและจัดส่งเอกสารทางอากาศ มีนาคม  2562 
6. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA 26 เมษายน  2562 
7. ประชุมชี้แจงเรื่องความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน การด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

29-30 เมษายน  2562 

8. ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ  

เมษายน  2562 

9. ประเมินโครงการ พฤษภาคม  2562 
10. สรุปผลโครงการ พฤษภาคม  2562 
5. งบประมาณ  
 เงินบ ารุงโรงพยาบาลหัวไทร      12,000  บาท 
 ใช้ไป         12,000  บาท 
 คงเหลือ                -   บาท 
6. การประเมินผลโครงการ 
 บุคลากรเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้ มากกว่า 80 %  

 กิจกรรมประชุมให้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินITA ให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมิน
คุณธรรมและ  ความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหัวไทรเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน เข้าร่วมประชุม
จ านวน  32 คน (106%) 

      2.  ประชุมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  การแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต  
          (STRONG)  คุณธรรมน าไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ค่านิยมของบุคลากรกระทรวง 
            สาธารณสุข “MOPH” MOPH Code of Conduct c]tระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ 
          ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า    กลุ่มเป้าหมายจ านวน 200 คน เข้าร่วม 
          ประชุมจ านวน  182 คน  (91%) 

7. สรุปผลการประเมิน 
 ผลการประเมินโครงการหลังการด าเนินโครงการบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมากข้ึน  
 
 
 
          งานบริหารทั่วไป 
            ผู้จัดท ารายงาน 



 
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence 
Base Integrity amd Transparency Assessment : EBIT)   วันที่ 26  เมษายน  2562 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ประชุมชี้แจงเรื่องความเสี่ยง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน วันที่ 29 – 30 เมษายน  2562 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประชุมชี้แจงเรื่องความเสี่ยง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน วันที่ 29 – 30 เมษายน  2562 
 

 
 

 
 
 
 


















