แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (งานประจา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คปสอ. สบปราบ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชีว้ ัด (KPI) :ร้อยละชองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
1. ผลการประเมิน ITA รพ.สบปราบ ร้อยละ 100
2. ผลการประเมิน ITA สสอ.สบปราบ ร้อยละ 100
ลาดับ

ชือ่ โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน

21 รหัสโครงการ.110611
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส คปสอ.สบปราบ ปี 2563
1. คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
-คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาล
1 แห่ง
-คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สสอ.สบปราบ 1 แห่ง
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
4 ครัง้ /ปี
1. กาหนดแผนและแนวทางการดาเนินงาน
2. การควบคุมกากับ ติดตาม และ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
3. รายงานผล ITA รายไตรมาสในระบบ MITAS
2 แห่ง
2. ดาเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
จนท. รพ.สบปราบ
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ขับเคลือ่ นการดาเนินงานตาม
ตัวชีว้ ดั การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
136 คน
และแผนส่งเสริมคุณธรรม

พื้นทีด่ าเนินการ

รพ.สบปราบ
สสอ.สบปราบ
รพ.สบปราบ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

มีคณะทางาน ITA
มีคณะทางาน ITA
รายงานการประชุม

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

20คน*100บาท*4 ครั้ง

UC

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล ITA
รพ.สบปราบ

จนท.มีความเข้าใจ
การประเมิน ITA

ผูร้ ับผิดชอบ

กรรมการ ITA
ไพศาล
นิเวศน์
กรรมการ ITA

ค่าอาหารกลางวัน

8,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พย. 62
พย. 63
ธค. 62
มีค. 63
มิย. 63
สค. 63
ธค.62-กย.63 กรรมการ ITA

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

136 คน*25บาท
3,400

UC

ธค. 62

กรรมการ ITA รพ.

ลาดับ

ชือ่ โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน

พื้นทีด่ าเนินการ

จนท. สสอสบปราบ สสอ.สบปราบ
30 คน

ผลผลิต/ผลลัพธ์
จนท.มีความเข้าใจ
การประเมิน ITA

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ
ค่าอาหารกลางวัน

ผูร้ ับผิดชอบ
ไพศาล

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

30คน*100บาท
3,000
ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,000
4,000
2. หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (EBIT) ดังนี้
-คัดเลือกแผนงานโครงการทีบ่ ุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
- จัดทาคูม่ ือ แนวทางFlow chart โครงการ
- การจัดทารายงานสรุปผลการประชุม
1.การพัฒนาระบบจัดซือ้ จัดจ้าง(EB1-EB4)
(1) วิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้างของปีทผี่ ่านมา
(2) จัดทา/เผยแพร่แผนซือ้ จัดจ้างประจาปี
(3) จัดทาเอกสารซือ้ /จ้างตามระเบียบ
(4) สรุปรายงานผลซือ้ /จ้าง สขร.รายเดือน
2.การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก
ดาเนินการตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ (EB5-EB7)
(1)คัดเลือกแผนงานโครงการทีบ่ ุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
(2) จัดทาคูม่ ือ แนวทางFlow chart โครงการ
(3) การจัดทารายงานสรุปผลการประชุม
3.กาหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ศปท.

กพ. 63
มิย.กย.62

กรรมการ ITA สสอ.
นิเวศน์
กรรมการ ITA

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล ITA

พย. 62

คปสอ.สบปราบ

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล สขร.

ธค.62

อารีวรรณ/นิเวศน์

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

กพ.- กค.63 มัณฑนา/นิเวศน์

พย. 62

ไพศาล/นิเวศน์

ลาดับ

ชือ่ โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (EB8-12)
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจา ปี 2563
(1) จัดทาแผน/อนุมัติแผนปฎิบัติราชการ (แผนยุทธศาสตร์)
(2) การกากับติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการดาเนินการตามปฎิบัติราชการประจาปี
(4) เผยแพร่ผลการดาเนินงานแผนปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์
4. ระบบรายงานการประเมินผลเกีย่ วกับ
การปฏิบัติราชการประจาปีของบุคคลากร (EB13-EB14)
(1) ประกาศรายผูม้ ีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก
(2) จัดทากรอบแนวทางและการดาเนินการ
เกีย่ วกับเจ้าหน้าทีม่ ีผลสัมฤทธิก์ ารปฎิบัติงานต่า
(3) ประชุมชีแ้ จงทาความเข้าใจให้ทราบทัง้
องค์กร ระบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
5. การเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณชน(EB15)
6. จัดทามาตรการ กลไก เกีย่ วกับการร้องเรียนฯ(EB16)
7. การกาหนดมาตรการกาหนดมาตรการ
กลไก เกีย่ วกับการรับสินบน(EB17)
8. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริต
และต่อต้านการทุจริต(EB18)
(1) ดาเนินโครงการทีม่ ีวตั ถุประสงค์สร้างวัฒนธรรม
ในองค์การ(คุณธรรมนาไทย ( พอเพียงวินัย สุจริต จิตอาสา)
(2) สร้างค่านิยม MOPH
(3) จรรยาข้ารราชการ
(4)ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

เป้าหมาย/จานวน

พื้นทีด่ าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ จนท.มีความเข้าใจ
ระบบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ
รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม
รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม
รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

รพ.สบปราบ
สสอ.สบปราบ

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

2 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง

จนท.มีความเข้าใจ
ระบบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

กพ. สค 63 HRD
ไพศาล/นิเวศน์

136 คน*25บาท
3,400

136 คน*25บาท
3,400

UC

กพ.63
ธค.62
ธค.62
ธค.62

ไพศาล
ไพศาล
ทพ.เอกพงศ์
ภญ.พนิดา

UC

มค.63

ไพศาล/ มัณฑนา

ลาดับ

ชือ่ โครงการ/รายละเอียดกิจกรรม
9.การดาเนินการกลุม่ บริหารทีโ่ ปร่งใส (EB19)
(1) แผนการดาเนินงานของกลุม่ ทีความ
พยายามทีจ่ ะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยให้มีความโปร่งใสมากขึน้
(2) กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
(3) รายงานสรุปผลของกลุม่
10. วิเคราะห์/ความรูค้ วามเสีย่ งเกีย่ วกับ
ผลประโยขน์ทับซ้อน(EB20-EB22)

เป้าหมาย/จานวน

พื้นทีด่ าเนินการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ จนท.มีความเข้าใจ
ระบบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการ
รพ./ สสอ. สบปราบ มีแผนการปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปราม
ทุจริตในหน่วยงาน

11.จัดทาแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ(EB23-24) 2 แห่ง
(1) จัดทาแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ
-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
-แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย
- แผนบริหารความเสีย่ ง/ควบคุมภายใน
- แผนการตรวจสอบภายใน
(2) จัดทารายงานกากับติดตาม
(3) เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
(4) มีหลักฐานการชีแ้ จงเจ้าหน้าที่ มีคาสัง่ ข้อสัง่ การ ประกาศ
12.การกาหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน(EB25-26)
- ติดตาม ประเมินผล ตามแบบ
4 ครัง้ / ปี
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
- สรุปผลการดาเนินงาน
4 ครัง้ / ปี
ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
จานวน
แหล่งงบ

ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการ
กพ. 63 มุทิตา/นิเวศน์

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

136 คน*25บาท
3,400

UC

มิย.63 ไพศาล
พย. 62.- กค.63 กรรมการ ITA

บูรณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม
บูรณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม
บูรณาการกิจกรรมควบคุมภายใน

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผลการ
ประเมินของหน่วยงาน
รพ./ สสอ. สบปราบ หน่วยงานผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA
4,000
21,600

ธค. 62
มีค. 63
มิย. 63
สค. 63
ศปท
UC

กรรมการ ITA
กรรมการ ITA

