
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

ตัวชีว้ัด (KPI) : ร้อยละชองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

ป ี2565  ผลการประเมิน ITA รพ.สบปราบ และ สสอ.สบปราบ  ร้อยละ  92

จ านวน แหล่งงบ

16 รหสัโครงการ 110402

โครงการขับเคลือ่นการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  คปสอ.สบปราบ  ป ี2565

1. การบริหารจัดการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 1 แหง่ รพ.สบปราบ มีคณะท างาน ITA ธค. 64 กรรมการ ITA

1 แหง่ สสอ.สบปราบ มีคณะท างาน ITA

1.2 ประชุมคณะกรรมการ กรรมการ ITA

(1.) ก าหนดแผนและแนวทางการด าเนินงาน

(2). การควบคุมก ากับ ติดตาม  และประเมินหลักฐาน

เชิงประจักษ ์(EBIT) 

(3).ประชุมเชิงปฏบิติัแนวทางการตรวจประเมินเอกสาร 4 คร้ัง/ปี รพ.สบปราบ รายงานการประชุม ค่าอาหารกลางวัน ธค. 64 กรรมการ ITA

หลักฐานเชิงประจักษ ์(EBIT) อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มีค. 65

20คน*100บาท*4 คร้ัง มิย. 65

8,000 UC กย. 65

(4). รายงานผล ITA รายไตรมาสในระบบ MITAS 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงาน ITA รายไตรมาส กรรมการ ITA

2. ด าเนินการ ขับเคลือ่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 2.1.การขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใส จนท. รพ.สบปราบ รพ.สบปราบ จนท.มีความเข้าใจ ธค. 64 กรรมการ ITA

         - การประกาศเจตนารมย์ของผู้บริหาร  135 คน การประเมิน ITA

แผนปฎบิตัิการสาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

คปสอ. สบปราบ จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

         - แนวทางระบบรายงานการประเมินผลการปฏบิติัราชการ จนท. สสอ สสอ.สบปราบ

         - การด าเนินงานเพือ่.การบริหารทีโ่ปร่งใส การขับเคล่ือน

แผน"
30 คน

ชมรม STRONG"

         - การจัดการความเส่ียงและผลประโยชน์ทบัซ้อน

 2.2. หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง

ประจักษ ์(EBIT)  ดังนี้

 - คัดเลือกแผนงานโครงการทีบ่คุคลภายนอกมีส่วนร่วม 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล ITA มีค. 65 คปสอ.สบปราบ

    - จัดท าคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ

    - การจัดท ารายงานสรุปผลการประชุม

2.2.1 ด้านความโปร่งใส

1.การพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล  สขร. ธค.64 พณิญาดา/นิเวศน์

      (1) วิเคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้างของปทีีผ่่านมา

      (2) จัดท า/เผยแพร่แผนซ้ือจัดจ้างประจ าปี

      (3) จัดท าเอกสารซ้ือ/จ้างตามระเบยีบ

      (4) สรุปรายงานผลซ้ือ/จ้าง สขร.รายเดือน

2.2.2 ด้านความพร้อมรับผิดชอบร่วม

1.การมีส่วนร่วมของบคุคลภายนอก 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม กพ.- กค.65 มัณฑนา/นิเวศน์

ด าเนินการตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ 

 (1)คัดเลือกแผนงานโครงการทีบ่คุคลภายนอกมีส่วนร่วม

    (2) จัดท าคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ

    (3) การจัดท ารายงานสรุปผลการประชุม

2 .ก าหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม พย. 64 พณิญาดา/นิเวศน์

ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

การด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการประจ า ป ี2565

(1)  จัดท าแผน/อนุมัติแผนปฎบิติัราชการ (แผนยุทธศาสตร์)
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

(2) การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน

(3) สรุปผลการด าเนินการตามปฎบิติัราชการประจ าปี

(4)  เผยแพร่ผลการด าเนินงานแผนปฎบิติังานตาม

ยุทธศาสตร์3. ระบบรายงานการประเมินผลเก่ียวกับ 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม กพ. สค 65 HRD

การปฏบิตัิราชการประจ าปขีองบคุคลากร 

    (1) ประกาศรายผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก

    (2) จัดท ากรอบแนวทางและการด าเนินการ

เกี่ยวกับเจ้าหน้าทีม่ีผลสัมฤทธิ์การปฎบิติังานต่ า

4. การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม ธค.64

1 ด้านความโปร่งใส

2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ

3. ด้านความปลอดจากการทจุริตในการปฏบิติังาน

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

 (4.1.) การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

 (4.2.) การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

5. จัดท ามาตรการ กลไก เก่ียวกับการร้องเรียนฯ 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม ธค.64 ไพศาล/นิเวศน์

2.3 ด้านความปลอดจากการทจุริตในการปฏบิตัิงาน

1. การก าหนดมาตรการก าหนดมาตรการ 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม ธค.64 กรรมการ ITA

กลไก เก่ียวกับการรับสินบน

     1. ประกาศมาตรการปอ้งกันการรับสินบนการให้

การรับของขวัญ/การเบกิจ่ายยาขรก การบริจาค/

ทรัพย์สินบริจาค/การรับส่วนแถมพเิศษ การจัดสวัสดิการ

    2. รายงานสรุปผลตามมาตรการการปอ้งกันการรับสินบนฯลฯ
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

2.4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

1.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทจุริต 2 แหง่ รพ.สบปราบ

       1. ด าเนินงานตามโครงการเพือ่สร้างวัฒนธรรม สสอ.สบปราบ

และค่านิยมของเจ้าหน้าที ่โดย ชมรมจริยธรรม

2.การด าเนินการกลุม่บริหารทีโ่ปร่งใส 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม กพ. 65 กรรมการ ITA

  1 แผนการด าเนินงานของกลุ่มทคีวาม

พยายามทีจ่ะปรับปรุงการบริหารงานของ

หน่วยใหม้ีความโปร่งใสมากขึ้น

   2  ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

  3 รายงานสรุปผลของกลุ่ม

3. วิเคราะห/์ความรู้ความเสีย่งเก่ียวกับ

ผลประโยขน์ทบัซ้อน

      3.1.ประชุมเพือ่วิเคราะหค์วามเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั รายงานความเส่ียง ค่าอาหารกลางวัน มิย.65 กรรมการ ITA

ซ้อน ประจ าปงีบประมาณ 2565 ผลประโยขน์ทบัซ้อน อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

      3.2.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน รายงานความเส่ียง 135คน*100บาท*1 คร้ัง มิย.65 กรรมการ ITA

หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา ใหแ้ก่บคุลากรในหน่วยงาน ผลประโยขน์ทบัซ้อน 13,500 UC

4.จัดท าแผนการปฏบิตัิการปอ้งกันปราบปรามทจุริตมิชอบ 2 แหง่ รพ./ สสอ. สบปราบ มีแผนการปฏบิติัการ พย. 64.- กค.65กรรมการ ITA

    (1) จัดท าแผนการปฏบิติัการปอ้งกันปราบปรามทจุริตมิชอบ ปอ้งกันปราบปราม

    -แผนปอ้งกันปราบปรามการทจุริต ทจุริตในหน่วยงาน

    -แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย บรูณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม

   - แผนบริหารความเส่ียง/ควบคุมภายใน บรูณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม

   - แผนการตรวจสอบภายใน บรูณาการกิจกรรมควบคุมภายใน

    (2) จัดท ารายงานก ากับติดตาม

    (3) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน

    (4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที ่มีค าส่ังข้อส่ังการ ประกาศ
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ ชือ่โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม เปา้หมาย/จ านวน พ้ืนทีด่ าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

5.การก าหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฏบิตัิงาน

 -  ติดตาม ประเมินผล ตามแบบ 4 คร้ัง / ปี รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผลการ ธค. 64 กรรมการ ITA

ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์(EBIT) ประเมินของหน่วยงาน มีค. 65

 -  สรุปผลการด าเนินงาน 4 คร้ัง / ปี รพ./ สสอ. สบปราบ หน่วยงานผ่านเกณฑ์ มิย. 65 กรรมการ ITA

 ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การประเมิน ITA กย. 65

21,500.00           

                (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร)
          ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏบิัติการ                     

               

              (นางสาวนฤนาท  จอมภาปิน)
          นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ

รวมงบประมาณ UC
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คปสอ.สบปราบ

พณิญาดา/นิเวศน์

มัณฑนา/นิเวศน์

พณิญาดา/นิเวศน์
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