
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณ

ที่ได้รบั 
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 

ประชุมชี้แจง การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยใช้โมเดล 
“STONG” ขับเคลื่อนในการปรับฐาน
ความคิดของการเป็น “บคุคลสาธารณะ”
หรือ “ข้าราชการสมัยใหม”่ 

ร้อยละ 100 ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริมได้รบัการ
เสริมสร้างจิตส านึก ไม่ทนต่อการทุจริต 

บุคลากรของ 
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอแม่จริม 

ร้อยละ 78 ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลแม่จริม เข้าร่วมชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลแม่จริม 

-บาท -บาท -บาท 

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพฒันาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีความเข้าใจและถือปฏิบัติ
ตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรของ
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอแม่จริม 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
บรรจุใหม่ ได้รับการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย 

-บาท -บาท -บาท 

จัดตั้งชมรมในนาม ชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจรติ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแมจ่ริม ภายใต้แนวคิด จิตพอพียง
ต้านทุจริต หรอืโมเดล STRONG ที่ใช้พันธะ
สัญญาร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง 

มีการร่วมกลุ่มของบุคลากรใน
หน่วยงานในนาม ชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริต ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม จ านวน 1 
ชมรม 

บุคลากรของ
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอแม่จริม 

ร้อยละ 78 ของบุคลากรใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
แม่จริม  เข้าร่วมชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

-บาท -บาท -บาท 



ยุทธศาสตร์ ที ่2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณ

ที่ได้รบั 
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 

จัดท ามาตรการ กลไก และวางระบบใน
การด าเนินการ ก าหนดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่ 1 การ
เปิดเผยข้อมูล 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แม่จริม เกณฑก์ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผย
ข้อมูล ไตรมาสที่ 1 คะแนน 5 

-บาท -บาท -บาท 

ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และ
บุคลากรในหนว่ยงาน 

ผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม         
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 

บุคลากรของ
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอแม่จริม 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 
และบุคลากรในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริมมีการ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต ในวันที ่22 ก.พ. 2564 

-บาท -บาท -บาท 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตหัวข้อ"กฎหมายและ
กฎระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ" 
โดยวิทยากรจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่านและโรงพยาบาลแม่จริม 

รอ้ยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรมฯ 
มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับ คปสอ. 
จ านวน 50 คน 

ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ -บาท -บาท -บาท 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
และภารกิจสนบัสนุนของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานใน
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอแม่จริม 

ร้อยละ 90 ของกลุ่มงานถือ
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

-บาท -บาท -บาท 



1. จัดท าคู่มือการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการ 

2. จัดท าคู่มือการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

3. จัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการ
รับสินบนทุกรปูแบบ  

4. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปและสิ้นเปลือง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

5. จัดท าแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางที่
ก าหนดไว้ 

มีการจัดท าคู่มือ/
แนวทาง อย่าง
น้อย 6 คู่มือ 

ร้อยละ 100 ไดจ้ัดท าคู่มือ/
แนวทาง ตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 

-บาท -บาท -บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

งบประมาณ
ที่ได้รบั 

การ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

สร้างความตื่นตัวในการแสดงออก
ต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคม และ/หรอื
กฎหมาย 

สร้างช่องทางการให้ข้อมูลการ
ทุจริตได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
เช่น โทรศัพท,์ 
ไปรษณีย,์ เว็บไซต์, 
Facebook 

โรงพยาบาลได้พัฒนาเครื่องมือการแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิดให้หลากหลาย
ช่องทาง เช่นโทรศัพท,์ ไปรษณีย,์ เว็บไซต,์ 
Facebook,ตู้รับเรื่องร้องเรียน  

-บาท -บาท -บาท 

ก ากับติดตามการปฏิบัติงานตาม
คู่มือ/แนวทาง ที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เวียงสาปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางที่ก าหนดไว้ 

บุคลากรในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ  
แม่จริม 

ร้อยละ 70 ของบุคลากรปฏิบัติงานตาม
คู่มือที่ก าหนดไว ้

-บาท -บาท -บาท 

กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้นการมี
ส่วนรวมการสร้างความเข้มแข็งของ 
"บวร" (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสน
สถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ) 

ร้อยละ 80 ของสมาชิกชมรม
จริยธรรมเข้ารว่มกิจกรรม 

สมาชิกชมรมจริยธรรม 
จ านวน 100 คน 

ร้อยละ 78 ของสมาชิกชมรมจริยธรรมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา 

-บาท -บาท -บาท 

                                                                                                                                                              
 
                                
 

 
           ลงชื่อ................................................................ผู้รายงาน 
                                                                                                                                (นางสาวศศิธร  กันทะ) 
                                                                                                                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                                                                    วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 



 
ปญัหา/อปุสรรคและแนวทางแก้ไขปรบัปรุง 
  
ปญัหา/อปุสรรคในการด าเนินโครงการ ปัญหาที่เกิดขึน้ในการด าเนินโครงการมี ดังน้ี 

1. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสว่นใหญ่จะเป็นการด าเนินกิจกรรม
ในลักษณะการประชุม/การสัมมนา/การอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร
ในหน่วยงาน ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานบางคนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน 

2. เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลมีมาตรการด้านการป้องกันโรค/สุขภาพ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก และอาจมีความเสี่ยงตอ่การแพร่ระบาดของโรคโดย
ไม่จ าเป็น จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ีตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

ข้อเสนอ 
1. การเสริมสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมีการปลุกฝังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

แม่จริม โดยการปลูกจิตส านึกให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์นั้น ควรจะต้องด าเนินการในลักษณะทีใ่ห้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดบัและแบรมอยา่งต่อเนื่อง     
รวมถึงครอบคลุมบุคลากรกลุม่เป้าหมาย 
 

แนวทางการแก้ไขปรบัปรุง 
1. ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับบุคลากรในหน่วยงาน สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง สามารถน าความรู้ที่

ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อร่วมงานได้ อันจะเป็นการสร้างค่านิยมให้เป็นองค์โปร่งใสไร้ทุจริตทั่วทั้งองค์กร 
2. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต้องมีการก าหนดกลไก ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 



 


