
 

 
 
 
 

 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 31 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 

2561) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก/

ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมูล 
รอบ 6 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

การพัฒนา
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กร
คุณภาพ 

63. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐของ         ส่วน
ราชการในสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พั ฒ น าอ ง ค์ ก ร ใ น ห ม ว ด ท่ี
ด าเนินการ    
หมวด 1 การน าองค์กร 
1.วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความ
โปร่งใส และความมีจริยธรรม 

 
 
 
 
1. มีการก าหนดทิศทางการท างานท่ี
ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์
ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการ
ด าเนินการท่ีคาดหวังขององค์กร โดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมท้ังมีการส่ือสารเพื่อถ่ายทอด
ทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิด
การรับรู้ความเข้าใจ และการน าไป
ปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้
การด าเนินการบรรลุตามเป้าประสงค์
ท่ีต้ังไว้ 
2.1 สสอ เวียงสา มีการส่ือสาร
นโยบายการสร้างความโปร่งใสและ
ความมีจริยธรรมให้บุคลากรเข้าใจ

ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอเวียงสา 

 
 
 
 
1. หน้า Websiteสสอ.เวียงสา
(www.sasuksa.com)/แผนปฏิบัติ
การ คปสอ.เวียงสา ปี 2561/
แฟ้มงาน 
 
 
 
 
 
 
 
2.เอกสารที่แสดงถึงการส่ือสาร  
เช่น สรุปรายงานการประชุม / 
สรุปการส่ือสารระหว่างผู้บริหาร

 

รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 มกราคม 2561- 31 มีนาคม 2561)  อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 



 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 31 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 

2561) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก/

ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมูล 
รอบ 6 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

 
 
 
 3. การสร้างองค์การคุณภาพ
ท่ียั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และมีการด าเนินการตามแนวทาง 
ITA ก าหนด EB1- EB11 
 
3.1. มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากร
การด าเนินงานการสร้าง
สภาพแวดล้อม  การสร้างวัฒนธรรม
การท างาน  และการพัฒนา
นวัตกรรม รวมถึงมีการก าหนดแนว
ทางการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
3.2. มีการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับ
องค์การและการพัฒนาผู้น าใน
อนาคตในรูปแบบกลุ่มโซน 
4.1. มีการส่ือสารและใช้เทคโนโลยี
ร่วมกันระหว่าง สสอ / รพ / รพสต/
สสช กับบุคลากรทุกเดือน เช่น line 
Facebook  E-mail website และ
อื่นๆ 
4.2. มีแผนการสร้างความผูกพัน
บุคลากรและมีกิจกรรมยกย่องชมเชย
บุคลากรในหน่วยงานในภาพของ คป
สอ เวียงสา ปีละ 1ครั้ง ตาม
แผนปฏิบัติการ คปสอ.เวียงสา ปี 

กับบุคลากรด้วย Social Media  
 
 
3. แผนปฏิบัติการ คปสอ.เวียงสา 
ปี 2561 
แฟ้มงานตามเกณฑ์ PMQA 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 เอกสารที่แสดงถึงการส่ือสาร  
เช่น สรุปรายงานการประชุม / 
สรุปการส่ือสารระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรด้วย Social Media  
 
4.2 แผนการสร้างความผูกพัน 
และเอกสาร/ภาพถ่ายท่ีแสดงถึง
กิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรใน
หน่วยงาน  
 



 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 31 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 

2561) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก/

ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมูล 
รอบ 6 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

 
 
 
 
 
 
5. การท าให้เกิดการปฏิบั ติ
อย่างจริงจัง 
 
 
 
6. ระบบการก ากับดูแลองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 
4.3. มีแผนการจัดงานวิชาการระดับ
อ าเภอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ
ด าเนินงานและแผนร่วมพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการท่ีกระทรวงสาธารณสุข
จัดระดับประเทศ 
5.1. มีการประชุมเพื่อก ากับ ติดตาม 
ดูแล ปรับปรุงการด าเนินงาน ในปีท่ี
ผ่านมา เพื่อพัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ
ประชาชน ร่วมกับ คปสอ เวียงสา 
6.1. มีการทบทวน ภารกิจการ
ด าเนินงาน การมอบหมายงาน ผล
การด าเนินงานและก ากับ ติดตาม 
ดูแลเรื่องการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พัสดุ การเงิน การ
จัดซื้อจัดจ้าง)ตามแนวทาง ITA 
6.2. วิเคราะห์ความต้องการ 
ทบทวนความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการ คปสอ.เวียงสา ปี 
2561 
 
 
 
แฟ้มงาน ITA2แผนป้องกันการ
ปราบปรามทุจริต 
 
 
 
แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต 
1.หนังสือ/ค าส่ังมอบหมายงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
2.ค าส่ัง แต่งต้ังคณะท างาน/
คณะกรรมการ ได้แก่ ควบคุม
ภายใน บริหารความเส่ียง จัดการ
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ 
3.รายงานผลการควบคุมภายใน 
บริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ
2560 



 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 31 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 

2561) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก/

ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมูล 
รอบ 6 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

 
7 การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.ความผาสุกของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1. มีการแจ้งในท่ีประชุม
ประจ าเดือนในเรื่องวินัย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ 
7.2. ผู้บริหารสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของหน่วยงาน(ITA) 
7.3. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการ
บริหารความเส่ียงและการจัดการ
ข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และมีแนวทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
8.1. ผู้บริหารสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแก่
ชุมชนผ่านกลไก การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ : พชอ โดยมีค าส่ัง
ท่ี 156/2561 นายอ าเภอเป็น
ประธาน 
 
 
 

 
7.1 ค าส่ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง จัดการข้อคิดเห็นข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย   
7.2 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  
 
 
 
 
 
ค าส่ัง พชอ ท่ี 156/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2: 31 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 

2561) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก/

ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมูล 
รอบ 6 เดือน 

 
หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

หมวด 5  
การมุ่งเน้นบุคลากร 
1. ขีดความสามารถและ

อัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
2. การท างานให้บรรลุผล 
 
 
 
3.นโยบายและสวัสดิการ 
 
4.ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน 
 
 
 
 

 
 
 1.1.มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีและบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อระบบการประเมิน 
1.2 มีเอกสารการด าเนินงานตัวชี้วัด
คะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในการ
ด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน (HR Scorecard) 
 
2.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน 
2.2 ผังโครงสร้างอัตราก าลังของ
หน่วยงาน 
 
3.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สวัสดิการฯ 
1.การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดแทน/  สืบทอดต าแหน่งทางการ
บริหารและวิชาการ (Succession 
Plan) ตามแนวทางท่ีกองการ
เจ้าหน้าท่ีก าหนด 

 
1.รายงานผลการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (HRD Index) การประเมิน
สมรรถนะบุคลากร 
2.แบบประเมินสมรรถนะ ก ข ค  
ตามแนวทาง กพ ก าหนด 
 
 
 
 
1. แบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
2. ค าส่ังมอบหมายงานของ
บุคลากร 
1. กฎระเบียบ สมาชิก 
 
หนังสือแจ้งประชุม อบรม สัมนา 

 


