
 

 

 

แผนปฏบิัติการสาธารณสุข 

เครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอปางศิลาทอง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 





ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

1 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร

เพือ่ประเมินองค์กร

เกี่ยวกับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส

ร้อยละของ

หน่วยงานใน

สังกัด

กระทรวง

สาธารณสุข

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA 

(ร้อยละ 90)

คณะท างาน

 ITA

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

คณะท างาน 

ITA

  - ค่าเอกสารการประชุม/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          5,000         5,000

2 เสริมสร้างและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน

ร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บุคลากรใน

สังกัด

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรใน

สังกัด

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

รวมทัง้สิ้น 5,000

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (โรงพยาบาล)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

รวม 

(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส (บาท)

ล าดับ
โครงการ/

กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/

จ านวน

ระยะเวลา 

(ตั้งแต่วันที-่

ถึงวันที)่

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณ เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสีย่ง (โรงพยาบาล)

ภารกิจพ้ืนฐาน : การบริหารจัดการ

4 พัฒนาระบบควบคุมภายใน (EIA)

- ชี้แจง ทบทวน รายละเอียดการท างานตามระบบ

การควบคุมภายใน 

- จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน

ของโรงพยาบาลปางศิลาทอง  

- น าความเส่ียง และแบบรายงานประเมินผลและการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปค.4) และ(ปค.5)มา

วเิคราะห์และพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

1.เพือ่ให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนการท างาน 

(Flow Chart)

2.เพือ่ให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานถูกต้องตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ 

ของทางราชการ

3.เพือ่ลดความเส่ียง

ในการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าทีม่ี

ความเข้าใจ

ระบบควบคุม

ภายใน ร้อยละ

 80และระบบ

ควบคุมภายใน

อิเลคทรอนิกส์ 

(EIA) 5 มิติ 

ผ่านเกณฑ์ร้อย

ละ 80

บุคลากรใน

สังกัด

 ต.ค. 62 - ก.ย.

 63

 -  คปสอ.

รวม
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1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

องค์กร

คณะท างาน ITA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)

ผู้ปฏิบัติด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ  

และลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้างและสนับสนุนให้บุคลากรใน

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้ปฏบิติัด าเนินการถูกต้องตามระเบยีบ ปลุก

จิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้

ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์สุจริต และการปอ้งกัน

ปราบปรามการทจุริตในหน่วยงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใน

หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

กฎหมาย/ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
ภารกิจพ้ืนฐาน : บริหารจัดการ

184



1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance

หน่วยงาน : เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

กระบวนการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที ่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
ภารกิจพ้ืนฐาน : บริหารจัดการ

พัฒนาระบบควบคุมภายใน (EIA)

- ชี้แจง ทบทวน รายละเอียดการท างาน

ตามระบบการควบคุมภายใน 

- จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติระบบการ

ควบคุมภายในของโรงพยาบาลปางศิลา

ทอง  

- น าความเส่ียง และแบบรายงาน

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (ปค.4) และ (ปค.5) มาวิเคราะห์

และพัฒนาระบบการควบคุมภายในของ

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

บุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าทีม่ีความเข้าใจระบบควบคุมภายใน 

ร้อยละ 80 และระบบควบคุมภายใน

อิเลคทรอนิกส์ (EIA) 5 มิติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

80

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน และคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม

ภายใน ของ

โรงพยบาลปางศิลาทอง
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มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success
 -เตรียมพร้อมรับการประเมนิ 

ITA จาก สสจ. ชีแ้จง/ถ่ายทอด

การเกบ็รวบรวมหลักฐานเชิง

ประจักษใ์หก้บัผู้ที่เกีย่วข้อง

ภายในหนว่ยงาน 

เกบ็รวบรวมข้อมลูหลักฐานเชิง

ประจักษเ์พื่อประเมนิตนเอง

 -ประเมนิตนเองตามแบบ

หลักฐานเชิงประจักษ ์ข้อ EB1

 - EB4

ร้อยละ 80 ประเมนิตนเองตาม

แบบหลักฐานเชิง

ประจักษ ์ข้อ EB1 - 

EB26

ร้อยละ 80 ประเมนิตนเอง (หลังการ

ปรับ 1)ตามแบบหลักฐาน

เชิงประจักษ ์ข้อ EB1 - 

EB26

ร้อยละ 85  ประเมนิตนเอง 

(หลังการปรับ 2)

 ตามแบบหลักฐาน

เชิงประจักษ ์ข้อ EB1

 - EB26

ร้อยละ 90

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร ์4 บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปรง่ใสและบรหิารความเสีย่ง
ภารกิจพ้ืนฐาน : บรหิารจัดการ
หน่วยงาน : เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

186



มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success มาตรการ Small Success

มาตรการการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยุทธศาสตร ์4 บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)
แผนงาน ที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 37 : โครงการประเมนิคุณธรรมความโปรง่ใสและบรหิารความเสีย่ง
ภารกิจพ้ืนฐาน : บรหิารจัดการ
หน่วยงาน : เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอปางศิลาทอง

- มคี าส่ังผู้รับผิดชอบในการวาง

ระบบควบคุม ภายในและ

ด าเนนิการตามแนวทางของ 

สตง.

ร้อยละ 100    ใหจ้ัดท ารายงาน

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด และจัดท าคู่มอื

แนวทางปฏบิติัระบบ

การควบคุมภายในของ

โรงพยาบาลปางศิลา

ทอง

ร้อยละ 90      ใหม้กีารน าระบบ

ควบคุมภายในไปสู่การ

ปฎบิติัจริง

ร้อยละ 90  - ประชุมสรุปผลการ

ด าเนนิงาน

ร้อยละ 100
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