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1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
อ. เมืองล าปาง 
2.ประเภทโครงการ     ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4        แผนงานแก้ไขปัญหา       แผนงานประจ า 
3.ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง หน่วยนับ 
ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 

 
4. หลักการและเหตุผล: 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  โดยน าหลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้การประเมินตนเอง  
(Self-Assessment) เป็นหลักการส าคัญ ในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.(ปลูก/ 
ปลุก จิตส านึก ป้องกันปราบปรามและสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการประเมิน ITA  ส าหรับปีงบประมาณ 2564 
กระทรวงสาธารณสุขยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค.ผ่านกระบวนการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2559-2564) โดยทุกหน่วยงานต้องเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 โรงพยาบาลล าปางและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT)  ในปี 2562 ผ่านเกณฑ์ การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ร้อยละ 100 อย่างไรก็ตามคณะท างานแต่ละด้านขาดความเข้าใจ ในการจัดท า/รวบรวมเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์/การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน โรงพยาบาลแจ้ห่มจึงได้จัดท าโครงการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสขึ้นเพ่ือ ให้คณะท างานแต่ละด้านและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับได้เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและให้การด าเนินงานของหน่วยงานมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
5. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน .ให้มีประสิทธิภาพภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมา 
ภิบาล หน่วยงานผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด ITA 

2. เจ้าหน้าที ่คปสอ.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ปลอดจากทุจริตในการ
ปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.มีการจัดตั้งกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มในการด าเนินการเรื่องการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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6 เป้าหมาย:   

6.1 เป้าหมาย  
โรงพยาบาลล าปางและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองผ่านเกณฑ์ การประเมินระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90  
6.2 กลุ่มเป้าหมาย  

-โรงพยาบาลล าปาง 1 แห่ง 
-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าปาง 1 แห่ง 
 

7 กลยุทธ์/กลวิธี  :  
7.1 กิจกรรมที่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ และคณะกรรกมกาตรวจประเมิน  ITA 
2) ก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA งานภารกิจหลัก/พัสดุ/ระบบคุณธรรมโปร่งใส/เครือข่าย 
3) ประชุมคณะท างาน ITA ทบทวนบทบาทหน้าที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ITA หน่วยงาน 
4) ด าเนินการประเมิน Evidence Base Integrity Assessment :EBIT การประเมินโดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
5) กิจกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อน 
1) การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
2) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
3) การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
4) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคคลากร 
5) จัดท ามาตรการ กลไก เก่ียวกับการร้องเรียนฯ  
6) ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จรรยาข้าราชการ/จรรยาขรก.วินัย/ความ

รับผิดทางละเมิดให้เจ้าหน้าที่ 
7) ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

7.2  กิจกรรมระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 5 มิติ 
 2.จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน    
 3) ควบคุมก ากับให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการตามแผนความเสี่ยง 
 4) จัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน 5 มิติทางอิเสคทรอนิกส์ส่งเวปไซต์กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
 5). ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยง 5 มิติทุกไตรมาสและประเมินในรูปคณะกรรมการฯ 
7.3 กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
 .1) ทบทวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
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 2) จัดท าแผนด าเนินการตรวจสอบภายใน  รพ.สต. ด้านการเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์ การ
จัดเก็บรายได้โดยทีมรพ. และ สสอ. 
 3) รายงานผลการตรวจสอบให้  รพ.สต. ทราบ และรพ.สต. จัดท ารายงานผลการแก้ไข 
 4) รับการตรวจนิเทศงานจากทีมตรวจสอบภายในจังหวัดรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานให้จังหวัด
ทราบ 
 5) รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และหน่วยงานจัดท ารายงานผลการแก้ไข 
 
 
7.4 ด้านบริหารการเงิน 
 1) จัดท าแผน Planfin ปีงบประมาณ 2564 และการปรับแผนครึ่งปี การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเงิน
การคลัง 
 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit ) 
 3) อบรม.พัฒนาศักยภาพคณะกรรม MRA เรื่องคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 
 4) พัฒนาระบบบัญชีและศูนย์จัดเก็บรายได้ทุกสิทธิ์ ทุกรายเชื่อมประสานCM รายโรคจัดเก็บกองทุนย่อย
ให้ครบทุกกิจกรรม 
 5) ประชุมติดตามงานด้านการเงินของ รพสต 
 6) ด าเนินงานด้านการบริหารพัสดุจัดท าแผนพัสดุ ประชุมฟ้ืนฟูให้ความรู้โปรแกรมด้านพัสดุ 

 
 



รหัสโครงการ060404 
 

8 วิธีการ/กิจกรรม  :   
ชื่อกิจกรรม ห้วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)             
1. ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ ITA พร้อมก าหนด

รายละเอียดและผู้รับผิดชอบงาน ITA ด้านต่างๆ 
            

1) คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ 
2) คกก.ตรวจประเมิน   

            

2. ประชุมคณะท างาน ITA ทบทวนบทบาทหน้าที่ก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน  ITA หน่วยงาน 

            

3. ด าเนินการประเมิน Evidence Base Integrity 
Assessment :EBIT การประเมินโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

            

3.1 จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปี 2562 
พร้อมทั้งขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ 

            

3.2 จัดท าแผนงานโครงการตามภารกิจหลักร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและร่วมด าเนินงานตามแผน 

            

3.3 สรุปผลการประชุม ผลการด าเนินการและขอเผยแพร่ผล
การด าเนินงาน 

            

3.4 ก าหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

            

3.5 จัดท าแผน/อนุมัติแผนปฎิบัติราชการ (แผนยุทธศาสตร์)             
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ชื่อกิจกรรม ห้วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.6  การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน             
3.7 จัดท ากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร 

            

3.8 ทบทวนค าสั่งผู้รับผิดชอบการด าเนินการเกี่ยวกับ
ร้องเรียน  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทบทวนแผนผัง
ขั้นตอนการร้องเรียน 

            

3.9 รายงานสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือนพร้อมขอเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

            

3.10 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
จัดท ากลไกการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

            

3.11 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับ
สินบน 

            

3.12  ด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์สร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน ตาม 
model STRONG 

            

3.13 แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

            

3.14 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยง 
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ชื่อกิจกรรม ห้วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.15 แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมในหน่วยงาน -ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม 

            

3.16 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม 

            

3.17 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการส่งเสริม
คุณธรรม 

            

3.18 ติดตามประเมินผลแผนการด าเนินการตามแผนการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

            

3.19 การก าหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฎิบัติงาน
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอน Flow การปฏิบัติงาน-
ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

            

3.20 จัดท าคู่มือ  การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน             
4. ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสภาครัฐ ITA 
            

กิจกรรมที่ 2 ระบบการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง 

            

2.1 การควบคุมภายใน             
1. ทบทวนค าสั่งและประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน

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

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของระบบควบคุม
ภายใน 

            

3. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน             
4. ประเมินการควบคุมภายในตามมาตรการส าคัญท่ีมี             
5. ทุกหน่วยงานส่งรายงานผลการควบคุมภายใน แบบปค.5 

และแบบประเมินองค์ประกอบภายใน แบบปค.4 ของปี 
2562 

            

6. คณะกรรมการควบคุมภายในประชุมเพ่ือพิจารณา
จัดล าดับความเสี่ยงระดับองค์การ 

            

7. จัดท าแบบรายงาน ปค.1 ปี62 ส่ง สสจ.ล าปาง             
2.2 .ระบบควบคุมภายใน 5 มิต ิ             
1. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ

เสี่ยง 5 มิติ        
            

2. จัดท าแผนบริหารความเสียง 5 ด้าน                    
3. ควบคุมก ากับให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการตามแผน

ควบคุมความเสี่ยง      
            

4. จัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน 
5 มิติทางอิเสคทรอนิกส์ส่งเวปไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน 

            

5. ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยง 5 มิติ ทุก             
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ชื่อกิจกรรม ห้วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ไตรมาสและประเมินในรูปคณะกรรมการฯ 
2.3.การตรวจสอบภายใน             
1. ทบทวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  คปสอ             
2. จัดท าแผนด าเนินการตรวจสอบภายใน  รพ.สต. ด้าน

การเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์ การจัดเก็บ
รายได้โดยทีมรพ. และ สสอ. 

            

3. รายงานผลการตรวจสอบให้  รพ.สต. ทราบ และรพ.สต.
จัดท ารายงานการแก้ไข 

            

4. รับการตรวจนิเทศงานจากทีมตรวจสอบภายในจังหวัด             
5. รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

และหน่วยงานจัดท ารายงานผลการแก้ไข 
            

2.4.ด้านบริหารการเงิน                
1. จัดท าแผน Planfin ปีงบประมาณ 2564                   
2. บูรณาการแผนงบลงทุนกับงบค่าเสื่อม ลดการซ้ าซ้อนใน

การจัดท าแผนและให้สอดคล้องกับ  Service Plan  แต่
ละสาขา รวมทั้ง PCU   

            

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ 
(Coding Audit ) 

            

4. อบรม.พัฒนาศักยภาพคณะกรรม MRA เรื่องคุณภาพ             
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ชื่อกิจกรรม ห้วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การบันทึกเวชระเบียน 
5. พัฒนาระบบบัญชีและศูนย์จัดเก็บรายได้ทุกสิทธิ์ ทุกราย

เชื่อมประสานCM รายโรคจัดเก็บกองทุนย่อยให้ครบทุก
กิจกรรม 

            

6. สอบทานระบบการบริหารการเงินการคลังแบบไขว้
หน่วยงาน 

            

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามงานด้านการเงินของ รพสต             
8. สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ             
9. ด าเนินงานด้านการบริหารพัสดุ 

-บันทึกโปรแกรมงบลงทุน 
-จัดท าแผนพัสดุ ก ากับจัดท ารายงานการจัดซื้อ 
-ประชุมฟ้ืนฟูให้ความรู้โปรแกรมด้านพัสดุ 
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10. ระยะเวลาด าเนินการ  :  วันที ่1 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
11. ผู้ (หน่วยงาน) รับผิดชอบ:   
 หน่วยงานงานรับผิดชอบหลัก  กลุ่มงานบริหาร สสอ.เมืองล าปาง 
 
12. การติดตามก ากับและประเมินผล  

 
การติดตาม 

1) การรายงานการประชุม 
2) รายงานประจ าเดือน 
3) รายงานรายไตรมาส 

การประเมินผล 
1) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ไตรมาสที 1 ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 
ไตรมาสที่ 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 
ไตรมาสที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 85 
ไตรมาสที่ 4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล: ใช้แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity 
and Transparency Assessment :EBIT) ปีงบประมาณ 2564 
3) ระยะเวลาประเมินผล 4 ครั้งต่อปี  (ธันวาคม 2563, มีนาคม 2564, มิถุนายน 2564, กันยายน 
2564) 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  ระบุถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากความส าเร็จของการด าเนินโครงการเมื่อ
โครงการได้สิ้นสุดลง ระบุว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ใครจะได้รับประโยชน์อย่างใด ระบุทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

1) โรงพยาบาลและส านักงานสารณสุขอ าเภอ ผ่านเกณฑ์ การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 100 

2) บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิด ปลอด
จากทุจริตในการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
14. งบประมาณ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง จ านวน 4,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและแผนงานของชมรมจริยธรรม (งบฯจาก  สสจ.ล าปาง) 

- ค่าใช้สอย  อาหารกลางวัน 40 คน x 60 บาท=2,400 บาท 
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 อาหารว่าง 40 คนx 20 บาทx2 มื้อ = 1,600 บาท 

 
 

รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ( สีพ่ันบาทถ้วน) 
 (หมายเหตุ:ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้) 
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รายละเอียดการประชุม/อบรม  
โครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง อ. แจ้ห่ม 

 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและแผนงานของชมรมจริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย    คณะกรรมการชมรม จริยธรรมคปสอ. แจ้ห่ม 
จ านวนผู้เข้าอบรม   40  คน 
ระยะเวลาด าเนินการ    วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2564 
งบประมาณ     4,000 บาท 
................................................................................................................................................................... 

รายละเอียด 
1. ค่าใช้สอย    

อาหารกลางวัน 40 คน x 60 บาท=2,400 บาท 
อาหารว่าง 40 คนx 20 บาทx2 มื้อ = 1600 บาท 

รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ( สี่พันบาทถ้วน) 
 

 

หัวข้อวิชา/หลักสูตร 
1. ประชุมจัดท าแผน ของชมรมจริยธรรม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ก าหนดการประชุม/อบรม 
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โครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  สสอ.เมือง 

 
สถานที:่ ห้องประชุมชั้น 2 สสอ.เมือง 

 
 

กิจกรรมการประชุม / อบรม ประชุมจัดท าแผน ของชมรมจริยธรรม คปสอ. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ดี.                                                        
วันที่    10  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 

เวลา ก าหนดการ 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ของชมรม 
10.00 – 10.30 น. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม 
10.45 – 12.00 น. การจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินการของชมรม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 15.00 น. ก าหนดการ รายละเอียดการจัดกิจกรรมตามแผนและผู้รับผิดชอบ 
15.00 – 16.00 น. สรุปการประชุมแผนด าเนิน 
16.00 – 16.30 น. อภิปรายซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการประชุม/อบรม  
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โครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง   
 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดท าแผนด าเนินการตรวจสอบภายใน  รพ.สต. ด้านการเงิน การด าเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน คปสอ. 
กลุ่มเป้าหมาย    คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คปสอ.  รพ.สต.ทั้ง 27 แห่ง 
จ านวนผู้เข้าอบรม  40 คน 
ระยะเวลาด าเนินการ  10    มีนาคม   พ.ศ. 2564 
งบประมาณ   4,000 บาท 
................................................................................................................................................................... 

รายละเอียด 
 

1. ค่าใช้สอย  
            อาหารกลางวัน 40 คน x 60 บาท=2,400 บาท 
            อาหารว่าง 40 คนx 20 บาท x 2 มื้อ =1,600 บาท 

  รวม 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


