
เร่ืองเพือ่ทราบจากทีป่ระชุมเขตเดือน ธค 61 

นายสมใจ หนูฤทธ์ิ 

หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

1 



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน 

  สสจ.พทัลุง 
ปี 2562 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.) 
ครุภัณฑ์ทั้งหมด               25   หน่วย 
ลงนามแล้ว             19   หน่วย 
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)          1   หน่วย 
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง              5   หน่วย 
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งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ) 
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   5   หน่วย 
ลงนามแล้ว                2   หน่วย 
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)            3   หน่วย 
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง                -   หน่วย 



การด าเนินงาน ITA  
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คะแนน ITA เฉลีย่ระดบัประเทศ  ปีงบประมาณ 61 

เรยีงตามล าดบัคะแนน 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ เขต คะแนนเฉลี่ย

1 1 99.14            

2 2 98.82            

3 7 97.50            

4 11 96.76            

5 10 96.39            

6 5 96.03            

7 4 95.69            

8 8 94.84            

9 3 93.84            

10 9 92.73            

11 12 92.21            

12 6 90.28            



คะแนนการประเมิน ITA เฉลีย่รายจังหวดั เขต 12  ปีงบประมาณ 61       
เป้าหมาย 162  แห่ง ผ่านเกณฑ์ 146 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์  16 แห่ง 
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คะแนนเฉลีย่ท ัง้เขต รอ้ยละ 92.21 

• สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
 โรงพยาบาลสคุิริน   

• สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

โรงพยาบาลปาดงัเบซาร์ , โรงพยาบาลรัตภมู ิ

  หน่วยงานที่คะแนนต า่กว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 90) 13  แห่ง  

หน่วยงานที่มีคะแนนต า่กว่าค่าเป้าหมาย                                                
(ร้อยละ 90)และต า่กว่า ร้อยละ 50 จ านวน 3 แห่ง 

• ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส  
สสอ.เจาะไอร้อง สสอ.บาเจาะ สสอ.จะแนะ  สสอ.เมือง-
สสอ.ยีง่อ สสอ.ระแงะ สสอ.รือเสาะ  สสอ.ศรีสาคร  
สสอ.สุคริิน 
โรงพยาบาลจะแนะ โรงพยาบาลรือเสาะ   โรงพยาบาลแว้ง 
• ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 
สสอ. คลองหอยโข่ง 



ประเด็นปัญหาที่ส่งผลให้หน่วยงานมีผลคะแนนต ่ากว่าเป้าหมาย 

• ไม่ดาํเนินการตามกรอบแนวคดิการประเมนิ ITA  ในประเดน็ ดังต่อไปนี ้
1.ดัชนีความโปร่งใส 
    -ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียเข้ามามีสว่นร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตรวจสอบ 
2.ดัชนีคุณธรรมในองค์กร  ประเดน็ 
    - ไม่การจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลกั ไม่เผยแพร่คูมื่อการปฏิบตัิงาน 
     - การไม่ปฏิบตัิตามคูมื่อและการให้บริการท่ีไม่เป็นธรรม 
     - การจดัการเร่ืองร้องเรียน 
3. ดัชนีวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
     - การจดัการเร่ืองป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
     - การด าเนินการด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
     - การรวมกลุม่ของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน 
4. ไม่ดาํเนินการและไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมนิ 

 



ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหาความเส่ียงต่อความไม่สาํเร็จ 

 

• การก ากบัติดตาม ITA ท่ีไมต่อ่เน่ือง 
• เจ้าภาพหลกัของหน่วยงานด าเนินงานโดยล าพงั ขาดความร่วมมือของคนในองค์กร 

• ไมเ่ข้าใจแนวทางการประเมิน ITA 

• ระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ยงัไมร่องรับและครอบคลมุทกุหน่วยงาน
เน่ืองจากระบบสารสนเทศเป็นสว่นส าคญัในการประเมิน ITA ท่ีมุง่เน้นการเปิดเผย
ข้อมลู ตรวจสอบได้ และการเข้าถงึข้อมลูของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียของ
หน่วยงาน 

 

 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

• ผู้บริหารต้อง ก ากบั ตดิตาม เสริมแรง กระตุ้น หนุนเสริม จะเป็นพลงัในการ
ขับเคลือ่นการประเมนิ ITA 

• ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องผู้รับผดิชอบหรือเจ้าภาพหลกัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• น าข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นกระบวนการปฏิบัตงิานสู่งานประจ า 

• จังหวดัต้องพฒันาเครือข่ายทีมพีเ่ลีย้ง ITA(Coach) ในการให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะต่อการพฒันากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจ า 

• สนับสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามโมเดลประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ 
และยงัยนื (Thailand 4.0) และ การเปิดเผยข่อมูลภาครัฐ (Open Government 
Data) 

 
 
 



การบริหารต าแหน่งวา่ง 

 



การด าเนินงาน ITA  



การด าเนินงาน ITA  



ขอ้ตกลงการบริหารค่าเส่ือม 62 

 

• รายการครุภณัฑ:์ ก่อหนี ้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 

• •รายการส่ิงก่อสร้าง : ก่อหนี ้และท าสัญญา ภายใน ไตรมาส 1 และ
เบิกจ่ายภายในไตรมาส2 

• •บันทกึข้อมูลการดาเนินงาน ผ่านโปรแกรมงบค่าเส่ือม (สปสช.)ให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม และทนัเวลา 
 



ขอ้ตกลงการบริหารค่าเส่ือม 62 

 

• รายการครุภณัฑ:์ ก่อหนี ้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน มกราคม 62 
• รายการส่ิงก่อสร้าง : ก่อหนี ้และท าสัญญา ภายใน ไตรมาส1 และเบกิจ่าย

ภายใน กมุภาพนัธ์ 62 (เฉพาะรายการทีร่าคาน้อยกว่า 5 แสน)  
• แรงจูงใจ 
• เบกิจ่ายได้ ร้อยละ 25  ได้แรงจูงใจ  0.1  % 
•                   ร้อยละ 50 ได้แรงจูงใจ  0.2  % 
•                   ร้อยละ 100 ได้แรงจูงใจ 0.3 % 
• บันทึกข้อมูลการดาเนินงาน ผ่านโปรแกรมงบค่าเส่ือม (สปสช.)ให้มีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม และทนัเวลา 
 














