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วธิกีารด าเนนิงาน วนัที/่เวลา สถานที่ งบประมาณ หมายเหตุ

1 กจิกรรมที ่1 การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส ITA

รายละเอยีดกจิกรรม

1.1 ทบทวนค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ ทบทวน หอ้งประชมุชัน้ 2

ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส ทัง้ 2 คณะ อาคาร OPD

คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนนิงานการ

ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิการภาครัฐ
รพ.หา้งฉัตร

1.2 ก าหนดผูรั้บผดิชอบงานดา้น ITA คัดเลอืก หอ้งประชมุชัน้ 2

งานตามภารกจิหลัก/งานพัสด/ุระบบคณุธรรมโปรง่ใส/

เครอืขา่ย

อาคาร OPD

รพ.หา้งฉัตร

1.3 เขา้รว่มอบรมใหค้วามรูก้ารประเมนิ ITA

ของหน่วยงานในสงักัด สปฯ ผูป้ฏบิตั ิ ประชมุ 30-31 ตค.62 รร.เชยีงใหมอ่อคดิ

1.4 เขา้รว่มประชมุคณะท างานจัดท าแนวทาง/รปูแบบการ

ประเมนิ ITA

ประชมุ 15 พย.62 หอ้งประชมุชัน้ 2 

รพ.หา้งฉัตร

รวมกับ

ประชมุ กกบ.

1.5 ท าแผนพัฒนาระบบการประเมนิ ITA 

Evidesnce Base Integrity Assesment :EBIT จ านวน 26 ขอ้

เพือ่ปรับปรงุและพัฒนากระบวนการปฏบิตังิานเกดิ

ความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

EB1 ไตรมาสที ่1(ตค-ธค) ผลการประเมนิ

ประเมนิตนเองตามแบบหลักฐานเชงิประจักษ์ ขอ้ EB1-EB4 ระดับ 5

EB2 ไตรมาสที ่2(มค-มคี)

ประเมนิตนเองตามแบบหลักฐานเชงิประจักษ์ ขอ้ EB1-EB26

EB3 หน่วยงานมกีารเผยแพรแ่ผนการจัดซือ้จัดจา้งประจ าปี ไตรมาสที ่3(เมย-พค)

ประเมนิตนเองตามแบบหลักฐานเชงิประจักษ์ ขอ้ EB1-EB26

EB4 ไตรมาสที ่4(มยิ-กย)

ประเมนิตนเองตามแบบหลักฐานเชงิประจักษ์ ขอ้ EB1-EB26

EB5 หน่วยงานของทา่นเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมี

โอกาสเขา้มามสีว่นรว่มในการด าเนนิงานตามภารกจิ

หลักของหน่วยงานอยา่งไร

EB6

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการจัดท า

แผนงาน/โครงการ ตามภารกจิหลักของหน่วยงาน 

หรอืไม่

EB7

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มในการด าเนนิการ

โครงการตามภารกจิหลักของหน่วยงานหรอืไม่

EB8 หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรอื การวาง

ระบบในการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณะผา่นเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

EB9 หน่วยงานมกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจบุนั

EB10 หน่วยงานมกีารเผยแพรแ่ผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

EB11 หน่วยงานมกีารเผยแพรร่ายงานการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี (ทีผ่า่นมา)

 2562

EB12 หน่วยงานมกีารเผยแพรก่ารก ากับตดิตามการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

EB13 หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรอืการวาง

ระบบในการบรหิารผลการปฏบิตังิานและการ

ด าเนนิการกับเจา้หนา้ทีผู่ม้ผีลสมัฤทธิก์ารปฏบิตังิานต า่

EB14 หน่วยงานมกีารรายงานการประเมนิผลเกีย่วกับการ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจ าปีของบคุลากรใน

หน่วยงานทีเ่ปิดเผย ผลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดับ

ดเีดน่ และดมีาก ในทีเ่ปิดเผยใหท้ราบ ในรอบ

ปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมกีารเผยแพรเ่จตจ านงสจุรติของผูบ้รหิาร

ตอ่สาธารณชน

EB16 หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรอืการวาง

ระบบในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนของหน่วยงาน

EB17 หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรอืการวาง

ระบบในการป้องกันการรับสนิบน

ที่

ผลการด าเนนิการโครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ อ าเภอหา้งฉัตร จังหวดัล าปาง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานมกีารวเิคราะหผ์ลการจัดซือ้จัดจา้งประจ าปี

ทีผ่า่นมา ปี 2562

หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรอื การวาง

ระบบในการด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสใน

การจัดซือ้จัดจา้ง

หน่วยงานมกีารเผยแพรแ่ผนบนัทกึรายละเอยีดวธิกีาร

และขัน้ตอนการจัดซือ้จัดจา้งอยา่งเป็นระบบ

ผลการด าเนนิงาน
ชือ่กจิกรรม



2

วธิกีารด าเนนิงาน วนัที/่เวลา สถานที่ งบประมาณ หมายเหตุ
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ผลการด าเนนิงาน
ชือ่กจิกรรม

EB18 หน่วยงานมกีารเสรมิสรา้งวฒันธรรมและคา่นยิมสจุรติ

และการตอ่ตา้นการทจุรติในหน่วยงาน

EB19 หน่วยงานมกีารรวมกลุม่ของเจา้หนา้ทีเ่พือ่การ

บรหิารงานทีโ่ปรง่ใสหรอืไม ่และกลุม่ดังกลา่วมี

กจิกรรมทีแ่สดงถงึความพยาบามทีจ่ะปรับปรงุการ

บรหิารงานของหน่วยงานใหม้คีวามโปรง่ใสยิง่ขีน้หรอื

ไม่

EB20 หน่วยงานมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกับ

ผลประโยชน์ทับซอ้นในหน่วยงาน

EB21 หน่วยงานมกีารจัดการความเสีย่งเกีย่วกับ

ผลประโยชน์ทับซือ้น โดยการก าหนดมาตรการ กลไก

 หรอืการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซือ้น

ในหน่วยงาน

EB22 หน่วยงานมกีารประชมุหรอือบรม/สมัมนา หรอื

แลกเปลีย่นความรูค้ายในหน่วยงานในการใหค้วามรู ้

เรือ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น จติพอเพยีง

ตา้นทจุรติ แกเ่จา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานหรอืไม่

EB23 หน่วยงานมกีารจัดแผนป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติหรอืแผนทีเ่กีย่วขอ้ง

EB24 หน่วยงานมกีารก ากับตดิตามการด าเนนิงานตามแผน

ป้องกันและปราบปรามการทจุรติหรอืแผนทีเ่กีย่วขอ้ง

EB25 หน่วยงานมกีารก าหนดมาตรการ กลไก หรอืการวาง

ระบบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่

ตามคูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน

EB26 หน่วยงานมกีารเผยแพรก่ระบวนการอ านวยความ

สะดวกหรอืการใหบ้รกิารประชาชนดว้ยการแสดง

ขัน้ตอนระยะเวลาทีใ่ช ้

1.7 ประเมนิตัวเอง ตามแบบส ารวจหลักฐานเชงิประจักษ์ 

Evidesnce Base Intergrity Assessment : EBIT 

จ านวน 26 ขอ้ รายไตรมาส

1.8 การด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ

ดา้นการบรหิารพัสดุ

(1) บนัทกึโปรแกรมงบลงทนุ ของ สปสช. งบคา่เสือ่ม ปี 63

ตามแผนทีรั่บการอนุมัติ อนุมัตใินหลักการ รอหนังสอือนุมัต ิแตไ่ดก้ าหนด การจัดซือ้จัดจา้งแลว้

(2) จัดท าแผนพัสด ุก ากับจัดท ารายงาน การจัดซือ้ 

รายงานผูบ้รหิาร รายเดอืน รายไตรมาส

กจิกรรมที ่2 จัดตัง้ชมรมจรยิธรรมของ รพ.และ

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ

2.1 แตง่ตัง้คณะท างานขับเคลือ่นชมรมจรยิธรรมของ

หน่วยงาน

ด าเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้

2.2 ลงทะเบยีนชมรมจรยิธรรม ลงทะเบยีนในระบบ

2.3 จัดประชมุเพือ่ประกาศเจตนารมณ์/ขอ้ตกลงของ

ผูบ้รหิารและสมาชกิในองคก์ารตัง้แตร่อ้ยละ 50 ขึน้ไป

เป็นลายลักษณ์อักษร

2.4 ก าหนดคณุธรรมเป้าหมายจากปัญหาทีอ่ยากแก ้

และความดทีีอ่ยากท าทีส่อดคลอ้งกับคณุธรรม 4 

ประการ พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติอาสา

 - การบรกิารดว้ยความโปรง่ใส มจีติบรกิาร

 - มาปฏบิตังิานตรงเวลา

 - รว่มกันประหยัดดา้นพลังงาน และวสัดตุา่ง ๆ

2.5 จัดท าแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมของ

หน่วยงาน (ตามแบบฟอรม์ที ่1)

2.6 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารฯ

(ตามแบบฟอรม์ที ่2)

2.7 รายงานแบบตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิตักิารฯ

(ตามแบบฟอรม์ที ่3)

กจิกรรมที ่3 ดา้นการควบคมุภายใน

3.1 ทบทวนคณะท างานจัดวางระบบควบคมุภายในและ

ผูต้ดิตาม ประเมนิผลระบบควบคมุภายใน คณะท างาน

บรหิารความเสีย่ง

ด าเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้ สง่ผลการประเมนิ ปค.4/ปค.5 เมือ่ 29 พย.62

3.2 เขา้รว่มประชมุพัฒนาความรูร้ะบบควบคมุภายใน
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3.3 เขา้รว่มประชมุคณะท างานทบทวน FLOW&SOP 

มาตรฐานการท างาน

3.4 จัดท าแผนพัฒนาระบบควบคมุภายใน & บรหิารความ

เสีย่ง

3.4.1 ประเมนิระบบ และจัดท าแผนควบคมุ บรหิารความ

เสีย่งครบทกุสว่น งานยอ่ย และครอบคลมุทกุดา้น

และการด าเนนิงานตามตัวชีว้ดั

3.4.2 ก ากับตดิตาม รายงานผลตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิตักิารควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561

กจิกรรมที ่4 การประเมนิเพิม่ประสทิธภิาพการเงนิการ

คลังระบบควบคมุภายใน 5 มติิ

4.1

แตง่ตัง้คณะกรรมการควบคมุภายในและบรหิารความ

เสีย่ง 5 มติิ ก าหนดผูรั้บผดิชอบทัง้ 5 มติอิยู่ระหวา่งการด าเนนิการ ก าหนดสง่ภายใน 31 มคี.2563

4.2 จัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง 5 ดา้น

4.3

ก าหนดผูรั้บผดิชอบ/ควบคมุก ากับการด าเนนิการตาม

แผนควบคมุ ความเสีย่ง

4.4

ประเมนิและรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง 5 มติทิกุ

ไตรมาส (ประเมนิในรปูคณะกรรมการฯ)

4.5 จัดท าแบบประเมนิฯ 5 มติทิางอเิล็กทรอนกิส์

กจิกรรมที ่5 การตรวจสอบภายใน

5.1

ทบทวนแตง่ตัง้คณะท างานบทบาทหนา้ที่

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสจ.ล าปาง+ทมีรพ.เมอืงปาน+รพ.แจห้ม่เขา้ตรวจ 5 กพ.2563 ที ่รพ.หา้งฉัตร

5.2 การประชมุเตรยีมทมีตรวจสอบภายใน

5.3

จัดท าแผน/ด าเนนิการตรวจสอบภายใน รพ.สต. 5 

ดา้น ดา้นการเงนิบญัช ีบรหิารพัสด ุยา/เวชภัณฑ/์

จัดเก็บรายได ้โดยทมี (รพ.&สสอ.)ปีละ 2 ครัง้

5.4 ด าเนนิการออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.ตามแผน

5.5

รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ใหผู้บ้รหิาร และ 

รพ.สต.ทราบ

5.6 รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานใหจั้งหวดัทราบ

5.7 ตดิตามการรายงานผลการแกไ้ขกรณีขอ้เสนอแน

5.8 ตรวจสอบไขว ้ระหวา่ง รพ.รว่มกับทมี สสจ.

ตรวจสอบ รพ.สต. 10 แหง่ มคี.-สค.63 รพ.สต.ในพืน้ที ่อ.หา้งฉัตร 10 แหง่


