
ยุทธศาสตร์ที่. 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ประเด็น การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) ของแต่ละหน่วยงาน    ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA

สภาพปัญหา หรือ GAP   สสอ เวียงสา รับการประเมนิ ITA มา 3 ปี พบว่า ผลการประเมนิด้านความโปร่งใส ไมม่ทีุจริต คอรัปช่ัน.จากการพัฒนาเพ่ือรับการประเมนิที่ผ่านมาได้ผลการประเมนิ ปี 2560 ผลงาน 89.24 % เป้าหมายต้องผ่าน 85% ข้ึนไป
  ปี 2561 ผลงาน 100 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ข้ึนไป  ปี 2562 ผลงาน 97.67 % เป้าหมายต้องผ่าน 90% ข้ึนไป  แต่พบว่า ขาดการประสานแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้รับรู ้เข้าใจ ขาดการจัดการประเมนิจัดเก็บหลักฐาน ทั้งๆที่มกีารด าเนินงาน
ได้ครบตามเกณฑ์ประเมนิทั้งหมด ส่งผลให้การรวบรวมอย่างเร่งด่วน เป็นปัญหาที่ต้องรับการแก้ไขในปีต่อไป

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ผลลัพธ์ระดับพ้ืนที่ (  Key Results KRs) ของแต่ละหน่วยงาน ตามบทบาทภารกิจ) ต้องการเห็นหรือได้อะไรที่ดีข้ึน/ หรือGAP  อะไรจะหมดไป / ระดับพ้ืนที่  สสอ เวียงสา/ รพ เวียงสา ผ่านการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ตามเกณฑ์ก าหนด

ล ำดับ ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปำ้หมำย/พืน้ที่

เปำ้หมำย
รำยละเอียด
งบประมำณ

จ ำนวนเงิน (บำท)

กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำร /กำรใช้งบประมำณ 
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 ๑. สสอ.ชี้แจง เจ้าหนา้ทีท่ี่
เกี่ยวข้องของหนว่ยงาน

จนท สสอ เวียงสำ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

2. ประชุมใหค้วามรู้ เข้าใจ 
เจ้าหนา้ที ่สสอ เวียงสา /

กลุ่มงำนบริหำร สสอ งบสนบัสนนุจำก ITA
ค่ำอำหำร 35 คน

ไม่ใช้งบประมำณ

3.จัดเก็บข้อมูล/รวบรวม
ตรวจสอบรายงานตาม
แบบฟอร์ม ITA และลง
ส่ือสารใน website : 
sasuksa.com

กลุ่มงำนบริหำร สสอ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

5. จัดส่งแฟม้งานรายไตร
มาตร 1-4

กลุ่มงำนบริหำร สสอ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

ล ำดับ ชื่อโครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรม
กลุ่มเปำ้หมำย/พืน้ที่

เปำ้หมำย
รำยละเอียด
งบประมำณ

จ ำนวนเงิน (บำท)

โครงการการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA)

 เพ่ือให้ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ของหน่วยงาน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ



6.สรุปรำยงำนผลเสนอต่อ
ผู้บริหำรและจัดส่งใหจ้ังหวัด

กลุ่มงำนบริหำร สสอ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

..........................................
(นำยฉลองชัย  สิทธิวัง)
ต ำแหนง่ นกัวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุข 
ผู้เสนอแผน

     ..........................................      ..........................................
    (...................................................)     (...................................................)

ผู้เหน็ชอบแผน ผู้เหน็ชอบแผน ผู้อนมุัติแผน

............................................
รองประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุข (นำยนพินธ์  พฒันกิจเรือง)

             ระดับอ ำเภอ (คปสอ.) ......................              ระดับอ ำเภอ (คปสอ.) ...................... นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนำ่น
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ผู้รับผิด
ชอบ
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ผู้รับผิด
ชอบ



ผู้อนมุัติแผน

............................................
(นำยนพินธ์  พฒันกิจเรือง)

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนำ่น


