
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การพฒันาระบบบริหารจดัการและธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
ประเดน็ การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของส่วนราชการในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ITA
ตวัชีว้ัด (KPI) :   ร้อยละชองหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90
สถานการณ ์/ ขอ้มลูพ้ืนฐาน : ป ี2562 โรงพยาบาลงาว และ ส านักงานสาธารสุขอ าเภองาว ผ่านการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

จ านวน แหล่งงบ
1 รหสัโครงการ

โครงการบริหารจัดการพัฒนา ITA
รายละเอยีดกจิกรรม
 1. แต่งต้ังและทบทวนคณะท างาน
 -  แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาระบบ ITA (เพือ่รับผิดชอบในการจดัท า สสอ. 6  คน / รพ. 23 สสอ.งาว  - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
  มาตรฐานแต่ละ EB ตามค าส่ังที่ได้รับมอบหมาย )
 - ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 13 คน สสอ.,รพช.งาว  - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
 - แต่งต้ังคณะท างานขบัเคล่ือนชมรมจริยธรรม เพือ่ท าหน้าที่รวบรวมขอ้มูล

 - แผนปฏบิติัการ
 วเิคราะหรู์ปแบบส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ตลอดจนจดัท าแผนปฎบิติัการ
ส่งเสริมคุณธรรมและรายงานผล  - สรุปรายงานผลการด าเนินการ
 ปฎบิติัการส่งเสริมคุณธรรมและรายงานผลใหห้น่วยงานที่เกีย่วขอ้งทรา
 2. วางแผนการด าเนินงานประเมิน ITA  - อ าเภอ  - รายงานผลการด าเนินการ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
 2.1.คัดเลือกแผนงานโครงการที่บคุคลภายนอกมีส่วนร่วม      
  - จดัท าคู่มือ แนวทาง sop Flow chart    
  - การจดัท ารายงานสรุปผลการประชุมทุกโครงการตามมาตรฐาน  
  -  ใหร้ะบคุวามเส่ียงเพือ่ปอ้งกนัการละ เวน้แนบท้ายโครงการ

  2.2.จดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง    โปร่งใส                                     
  2.3.จดัระบบปอ้งกนัปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  3. ประเมินตนเองตามแบบหลักฐาน ตามมาตรฐาน EB สสอ.,รพชงาว  - ค าส้ังแต่งต้ัง  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
(3.1) การพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจา้ง  - แผนจดัซ้ือจดัจา้ง กย.63 จนท.การเงิน

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ(ระบุ

ใหช้ัดเจน)
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎบิตักิารสาธารณสุขภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
คปสอ.งาว          จังหวัดล าปาง

ล าดับ ชื่อโครงการ/รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเปา้หมาย/จ านวน พืน้ที่ด าเนินการ ผลผลิตของโครงการ



  (1) วเิคราะหผ์ลการจดัซ้ือจดัจา้งของปทีี่ผ่านมา  - สรุปรายงานผลซ้ือ/จา้ง
  (2) จดัท า/เผยแพร่แผนซ้ือจดัจา้งประจ าปี
  (3) แต่งต้ังเจา้หน้าที่ปดิ-ปลดประกาศ
  (4) เวยีนหนังสือแสดงความบริสุทธิใ์จ
  (5) จดัท าเอกสารซ้ือ/จา้งตามระเบยีบ
  (6) สรุปรายงานผลซ้ือ/จา้งสขร.รายเดือนweb.
(3.2) การมีส่วนร่วมของบคุคลภายนอกด าเนินการตามภารกจิหลัก 40 คน  - รง.การระดมสมอง 4000 CUP ม.ค.-63 เอือ้งไพร,พษิณุ
   (1)จดัท าโครงการตามภารกจิหลักกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมด าเนินการ )  - คู่มือ / Flow จนท.การเงิน
   (2) การจดัประชุมร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     (ประชุมร่วมแสดงความคิดเหน็/ร่วมจดัท าแผนงาน/โครงการ/ร่วมด าเนินการ)
   (3) การจดัท าคู่มือการด าเนินการ มี flow การท างาน  - ค าส่ัง  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
   (4) สรุปผลการประชุม/เผยแพร่ผลการด าเนินงาน  กย.63 จนท.การเงิน
(3.3) ก าหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของ รวงทิพย์
   หน่วยงาน(EB8-12)  - แผนการก ากบัติดตามผล  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
  (1) จดัท าค าส่ัง ขอ้ส่ังการของผู้บงัคับบญัชา  - สรุปผลการด าเนินงาน กย.63 จนท.การเงิน
  (2)  บนัทึกขอ้มูลที่ก าหนดในเวบ็ไซต์ รวงทิพย์
(4)การด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี 2562
    (1)  จดัท าแผน/อนุมัติแผนปฎบิติัราชการ (แผนยทุธศาสตร์)
    (4) การก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน  - ทะเบยีนรายชื่อ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
    (5) สรุปผลการด าเนินการตามปฎบิติัราชการประจ าป ี กย.63 จนท.การเงิน
    (6)  เผยแพร่ผลการด าเนินงานแผนปฎบิติังานตามยทุธศาสตร์ รวงทิพย์
(5) ระบบรายงานการประเมินผลเกีย่วกบัการปฏบิติัราชการประจ าปขีอง
บคุคลากร(EB13-EB14)  - ประกาศ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
    (1) ประกาศรายผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก กย.63 จนท.การเงิน
    (2) จดัท ากรอบแนวทางและการด าเนินการเกีย่วกบัเจา้หน้าที่มีผลสัมฤทธิก์ารปฎบิติังานต่ า รวงทิพย์
    (3) ประชุมชี้แจงท าความเขา้ใจใหท้ราบทั้งองค์กร  - ค าส่ัง  -  - ม.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
(6) การเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (EB14)  - แผนผัง จนท.การเงิน
   (1) ด าเนินการประกาศเจตจ านงสุจริตโดยผู้บริหาร และมีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ รวงทิพย์
   (2) เผยแพร่เจตจ านงฯและภาพกจิกรรม  - รายงาน
(7) จดัท ามาตรการ กลไก เกีย่วกบัการร้องเรียนฯ (EB16)



   (1) ค าส่ังผู้รับผิดชอบ
   (2)ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ทางโทรศัพท์ อนิเตอร์เน็ต ไปรษณีย ์แอพลิเคชั่นหรืออืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
   (3) คู่มือปฎบิติังานการรับเร่ืองร้องเรียน  - ประกาศ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
   (4) แผนผังขัน้ตอนการร้องเรียน  - รายงาน จนท.การเงิน
   (5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียน 2 รอบต่อป ี รวงทิพย์
   (6) มีการเผยพร่ขอ้มูลต่อสาธารณชน
(8) การก าหนดมาตรการก าหนดมาตรการ กลไก เกีย่วกบัการรับสินบน (EB17) ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
   (1) ประกาศมาตรการปอ้งกนัการรับสินบนทุกรูปแบบ  -  - กย.63 จนท.การเงิน
   (2)  ก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน  
   (3) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการปอ้งกนัการรับสินบน ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
(9 ) การสร้างวฒันธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต  -  - กย.63 จนท.การเงิน
   (1) ด าเนินโครงการที่มีวตัถปุระสงค์สร้างวฒันธรรมในองค์การ (คุณธรรมน าไทย(พอเพยีง วนิัย สุจริต จติอาสา )  - รายงาน  
   (2) สร้างค่านิยม MOPH (3)จรรยาขรก (4)ประมวลจริยธรรมขรก)
(10) การด าเนินการกลุ่มบริหารที่โปรงใส  - รายงาน  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
   (1) แผนการด าเนินงานของกลุ่มทีความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยใหม้ีความโปร่งใสมากขึน้ กย.63 จนท.การเงิน
   (2)  ก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  
   (3) รายงานสรุปผลของกลุ่ม  - แผนการด าเนินการ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
(11) วเิคราะห์/ความรู้ความเส่ียงเกีย่วกบัผลประโยขน์ทับซ้อน (EB20-EB22)  - แผนตรวจสอบภายใน กย.63 จนท.การเงิน
    (1) จดัประชุมเพือ่วเิคราะหค์วามเส่ียงเกีย่วกบัผลประโยชน์ทับซ้อน  - แผนบริหารความเส่ียง  
    (2) จดัท ารายบงานการประชุมประโยขน์ทับซ้อน  - รายงาน
(12) จดัท าแผนการปฏบิติัการปอ้งกนัปราบปรามทุจริตมิชอบ (EB23-24)
    (1) จดัท าแผนการปฏบิติัการปอ้งกนัปราบปรามทุจริตมิชอบ
        1.1.แผนปอ้งกนัปราบปรามการทุจริต
        1.2.แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วนิัย
        1.3.แผนบริหารความเส่ียง/ควบคุมภายใน
        1.4.แผนการตรวจสอบภายใน  - คู่มือ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
    (2) จดัท ารายงานก ากบัติดตามการด าเนินการตามแผนปอ้งกนัปราบปรามทุจริตมิชอบ (1.1-1.4)  - แนวทาง กย.63 จนท.การเงิน
    (3) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน  
    (4) มีหลักฐานการชี้แจงเจา้หน้าที่ มีค าส่ัง  ขอ้ส่ังการ ประกาศ
(13) การก าหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฎบิติังาน  - คู่มือ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ



   (1) จดัท าคู่มือการปฏบิติังาน  - รูปถา่ยการเผยแพร่ กย.63 จนท.การเงิน
   (2) จดัท ามาตรฐานการปฏบิติังาน  
   (3) จดัท าแนวทางการตราวจสอบการปฏบิติังานของเจา้หน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน
(14)การอ านวยความสะดวกประชาชน งานบริการ
   (1) จดัท าคู่มือ  การอ านวยความสะดวกประชาชน
   (2) มาตรฐานการปฏบิติังาน การอ านวยความสะดวกประชาชน  - คู่มือ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
   (3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  - แนวทาง กย.63 จนท.การเงิน
    (3) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน  
    (4) มีหลักฐานการชี้แจงเจา้หน้าที่ มีค าส่ัง  ขอ้ส่ังการ ประกาศ
(13) การก าหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฎบิติังาน  - คู่มือ  -  - ธ.ค.-62 เอือ้งไพร,พษิณุ
   (1) จดัท าคู่มือการปฏบิติังาน  - รูปถา่ยการเผยแพร่ กย.63 จนท.การเงิน
   (2) จดัท ามาตรฐานการปฏบิติังาน  
   (3) จดัท าแนวทางการตราวจสอบการปฏบิติังานของเจา้หน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิติังาน
(14)การอ านวยความสะดวกประชาชน งานบริการ
   (1) จดัท าคู่มือ  การอ านวยความสะดวกประชาชน
   (2) มาตรฐานการปฏบิติังาน การอ านวยความสะดวกประชาชน
   (3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รวม 4000 CUP


