แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คปสอ. สบปราบ จังหวัดลาปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) :ร้อยละชองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90
สถานการณ์ / ข้อมูลพืน้ ฐาน :
ปี 2564 ผลการประเมิน ITA รพ.สบปราบ และ สสอ.สบปราบ ร้อยละ 100
ลาดับ
20

ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม

เป้าหมาย/จานวน พืน้ ทีด่ าเนินการ

รหัสโครงการ 110402
โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส คปสอ.สบปราบ ปี 2564
1. คณะกรรมการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
-คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1 แห่ง
1 แห่ง
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
(1.) กาหนดแผนและแนวทางการดาเนินงาน
(2). การควบคุมกากับ ติดตาม และประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT)
(3).ประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการตรวจประเมินเอกสาร
4 ครั้ง/ปี
หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

ผลผลิต/ผลลัพธ์

รพ.สบปราบ
สสอ.สบปราบ

มีคณะทางาน ITA
มีคณะทางาน ITA

รพ.สบปราบ

รายงานการประชุม

งบประมาณ
จานวน

แหล่งงบ

ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดืม่

20คน*100บาท*4 ครั้ง

8,000

UC

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตค. 63
ตค. 63

กรรมการ ITA
ไพศาล
นิเวศน์
กรรมการ ITA

ธค. 63
มีค. 64
มิย. 64
กย. 64

กรรมการ ITA

(4). รายงานผล ITA รายไตรมาสในระบบ MITAS
2. ดาเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
ความโปร่งใส (ITA)
- การประกาศเจตนารมย์ของผู้บริหาร
- แนวทางระบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- การดาเนินงานเพือ่ .การบริหารทีโ่ ปร่งใส การขับเคลื่อนแผน"
ชมรม STRONG"
- การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงาน ITA รายไตรมาส

จนท. รพ.สบปราบ รพ.สบปราบ
132 คน

จนท.มีความเข้าใจ
การประเมิน ITA

กรรมการ ITA
ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดืม่

132 คน*100บาท

13,200
จนท. สสอ
30 คน

สสอ.สบปราบ

จนท.มีความเข้าใจ
การประเมิน ITA

UC

ธค. 63

กรรมการ ITA
รพ.สบปราบ

ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดืม่

30คน*100บาท

3,000
ค่าวัสดุอปุ กรณ์

1,000
4,000
2.2. หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (EBIT) ดังนี้
-คัดเลือกแผนงานโครงการทีบ่ ุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
- จัดทาคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ
- การจัดทารายงานสรุปผลการประชุม
2.2.1 ด้านความโปร่งใส
1.การพัฒนาระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
(1) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีทผี่ ่านมา
(2) จัดทา/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจาปี
(3) จัดทาเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ
(4) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สขร.รายเดือน

ศปท.

กพ. 64

กรรมการ ITA
สสอ.สบปราบ
กรรมการ ITA

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล ITA

พย. 63

คปสอ.สบปราบ

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล สขร.

ธค.63

อารีวรรณ/นิเวศน์

2.2.2 ด้านความพร้อมรับผิดชอบร่วม
1.การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก
ดาเนินการตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการ
(1)คัดเลือกแผนงานโครงการทีบ่ ุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
(2) จัดทาคู่มือ แนวทางFlow chart โครงการ
(3) การจัดทารายงานสรุปผลการประชุม
2 .กาหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจา ปี 2564
(1) จัดทาแผน/อนุมัติแผนปฎิบัติราชการ (แผนยุทธศาสตร์)
(2) การกากับติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผน
(3) สรุปผลการดาเนินการตามปฎิบัติราชการประจาปี
(4) เผยแพร่ผลการดาเนินงานแผนปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์
3. ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการประจาปีของบุคคลากร
(1) ประกาศรายผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก
(2) จัดทากรอบแนวทางและการดาเนินการ
เกี่ยวกับเจ้าหน้าทีม่ ีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่า
4. การเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1 ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(4.1.) การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
(4.2.) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

กพ.- กค.64 มัณฑนา/นิเวศน์

พย. 63

ไพศาล/นิเวศน์

กพ. สค 64 HRD
ไพศาล/นิเวศน์

ธค.63

ไพศาล

5. จัดทามาตรการ กลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ
2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1. การกาหนดมาตรการกาหนดมาตรการ
กลไก เกี่ยวกับการรับสินบน
1. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้
การรับของขวัญ/การเบิกจ่ายยาขรก การบริจาค/
ทรัพย์สินบริจาค/การรับส่วนแถมพิเศษ การจัดสวัสดิการ
2. รายงานสรุปผลตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯลฯ
2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต
1. ดาเนินงานตามโครงการเพือ่ สร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมของเจ้าหน้าที่ โดย ชมรมจริยธรรม
2.การดาเนินการกลุ่มบริหารทีโ่ ปร่งใส
1 แผนการดาเนินงานของกลุ่มทีความ
พยายามทีจ่ ะปรับปรุงการบริหารงานของ
หน่วยให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
2 กากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
3 รายงานสรุปผลของกลุ่ม
3. วิเคราะห์/ความรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยขน์ทับซ้อน
2. การวิเคราะห์/รายงานผลความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยขน์ทับซ้อน

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

ธค.63

ไพศาล

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

ธค.63

ภญ.พนิดา
นิเวศน์

2 แห่ง

รพ.สบปราบ
สสอ.สบปราบ

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผล กิจกรรม

กพ. 64

มุทิตา/นิเวศน์

รายงานความเสี่ยง
ผลประโยขน์ทับซ้อน

มิย.64

ไพศาล

4.จัดทาแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ
(1) จัดทาแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ

2 แห่ง

รพ./ สสอ. สบปราบ มีแผนการปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปราม

พย. 63.- กค.64กรรมการ ITA

ทุจริตในหน่วยงาน

-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
-แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย
- แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
- แผนการตรวจสอบภายใน
(2) จัดทารายงานกากับติดตาม
(3) เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
(4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคาสั่งข้อสั่งการ ประกาศ
5.การกาหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- ติดตาม ประเมินผล ตามแบบ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
- สรุปผลการดาเนินงาน
ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
รวมงบประมาณ

บูรณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม
บูรณาการกิจกรรมองค์กรคุณธรรม
บูรณาการกิจกรรมควบคุมภายใน

4 ครั้ง / ปี
4 ครั้ง / ปี

รพ./ สสอ. สบปราบ รายงานผลการ
ประเมินของหน่วยงาน
รพ./ สสอ. สบปราบ หน่วยงานผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

ธค. 63
มีค. 64
มิย. 64
กย. 64
21,200.00
4,000.00

กรรมการ ITA
กรรมการ ITA
UC
ศปท

