รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
(รอบ ๖ เดือน)

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา

คานา
ตามที่ ส านั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดให้ ห น่ วยงานจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม สานักงานสาธารณสุข อาเภอเชียงคา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบการดาเนินงานของแผนงานบู รณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กาหนดให้ ห น่ วยงานมีแ ผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จริต ประจาปี ข องหน่ วยงาน โดยส านั กงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
คุ้มครองจริยธรรม สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕นั้น
บัดนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ได้จัดทารายงานผลการกากับ
ติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครอง
จริยธรรม สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน)
คณะผู้จัดทา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา

สารบัญ
รายการ

หน้า

คานา
บทที่ ๑ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและ
๑
ส่งเสริมคุณธรรมคุ้มครองจริยธรรม สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
บทที่ ๒ รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน๔ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมคุ้มครองจริยธรรม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคาประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน)
ภาคผนวก
๖
เอกสารอ้างอิง

๘

๑
บทที่ ๑
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

การสร้างจิตสานึก
ค่านิยมของบุคลากรให้
ปฏิเสธและต่อต้านการ
ทุจริต

ร้อยละ 80ของ
บุคลากรที่ได้รับการ
ปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

2

มาตรการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลป้องกัน
และลดความเสี่ยงใน
การเกิดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

มาตรการของ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงคา
เสริมสร้างการป้องกัน
การทุจริต จานวน 1
มาตรการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสานึกในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้กับบุคลากรใน
สังกัดของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียง
คา
วางมาตรการเพื่อเป็น
เป็นแนวทางให้
บุคลากรในสังกัด
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงม่วน
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ป้องกันการทุจริต

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา

ไม่มี

หน่วยงาน/
เจ้าหน้าที่ ในสังกัด
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา

๑,๐๐๐

ผู้ดาเนินการระยะเวลา/
ดาเนินการ
1. ทีมผู้บริหารฯ ประกาศเจตจานง คณะกรรมการประเมิน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
คุณธรรมฯ / มค.-กย.65
2. จัดกิจกรรม/อบรม ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่
กระบวนการ

1. กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความ คณะกรรมการประเมิน
เสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ
คุณธรรมฯ / มค.-กย.65
- กาหนดให้มีการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด
- กาหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้า
ระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่าง
ข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการ
ทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง
2. กาหนดนโยบาย และให้ผู้บริหาร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่
ดีในการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

๒
ลาดับ

โครงการกิจกรรม/

ผู้ดาเนินการระยะเวลา/
ดาเนินการ
คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมฯ / มค.-กย.65

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

กระบวนการ

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา

ไม่มี

จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงคาทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

ไม่มี

1. ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้อง คณะกรรมการประเมิน
ทุกข์ร้องเรียน
คุณธรรมฯ/ ตค.64.-กย.
2 .ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
65
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์
3.รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และส่ง
ต่อหรือดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน
4 .รวบรวมและรายงานผลการ
ดาเนินกา
5..พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

การประชาสัมพันธ์
และจัดทาคู่มือการ
ป้องกันการทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ

สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงคา มีการ
จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่เพื่อ
ป้องกันการทุจริตอย่าง
น้อย จานวน ปีละ 1
ครั้ง

เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน
และแนวทางในการ
ป้องกันการทุจริตให้แก่
บุคลากรในสังกัด
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงคา

4

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนที่จัดตั้งขึ้น
หรือพัฒนา จานวน 1
ศูนย์

สร้างช่องทางการ
เจ้าหน้าที่ และ
ตรวจสอบเฝ้าระวังการ ประชาชน
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ลาดับ

โครงการกิจกรรม/

ตัวชี้วัด

5

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลการดาเนินงานด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียง
คา ร้อยละ ๙๒

6

กิจกรรมประกาศ
มีกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์ของ
เจตนารมณ์ต่อต้านการ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ทุจริต 1 ครั้ง
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงม่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์

๓
กลุ่มเป้าหมาย

1. ยกระดับความ
สานักงาน
โปร่งใสและคุณธรรม สาธารณสุขอาเภอ
ในการดาเนินงานของ เชียงคา
หน่วยงาน
.2สร้างความเชื่อมั่น
ในการเป็นองค์กรที่มี
การดาเนินกิจการอย่าง
มีธรรมาภิบาลต่อสังคม
และผู้รับบริการ
1. เพื่อสร้างค่านิยม
องค์กร โปร่งใส ไร้
ทุจริต
.2เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงม่วน
ตระหนักรู้ภัยปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา

งบประมาณ
ไม่มี

๑,๐๐๐

ผู้ดาเนินการระยะเวลา/
ดาเนินการ
1. การพัฒนาระบบการทางานของ คณะกรรมการประเมิน
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมฯ / มค.-กย.65
.2เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการ
ตรวจสอบถ่วงดุล
กระบวนการ

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
.2เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้า
ร่วมกิจกรรม
.3ติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมฯ / มี.ค.65

๔
บทที่ ๒

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตัดยอด ณ วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖5)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา อ.เชียงคา จ.พะเยา
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๑. การสร้างจิตสานึก ค่านิยมของ ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับ
บุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการ การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
ทุจริต
เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

๒. มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลป้องกันและลดความเสี่ยงใน
การเกิดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

มาตรการของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
เสริมสร้างการป้องกันการทุจริต
จานวน 1 มาตรการ

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
๑.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม การ - อยู่ระหว่างดาเนินการให้เป็นไปตาม
ป้อ งกัน ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อน และการป้ อ งกัน และปราบปรามการ ตัวชี้วัด ๕ ครั้ง/ปี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีผู้เข้าร่วม ร้อยละ ๑๐๐
๒. มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในที่ประชุม/อบรม ทุกครั้ง

๑.มีการกาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการใช้จ่าย
งบประมาณ
- กาหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด
- กาหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่าง
ข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณ
สูง
2. มีการกาหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. การประชาสัมพันธ์ และจัดทา สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียง จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
คู่มือการป้องกันการทุจริตในการ ม่วน มีการจัดทาคู่มือการ
ราชการ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่เพื่อป้องกัน
อาเภอเชียงคาทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
การทุจริตอย่างน้อย จานวน ปีละ
1 ครั้ง

- อยู่ระหว่างดาเนินการให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัด ๒ ครั้ง/ปี

- ดาเนินการจัดทาคู่มือ ๑ เล่มในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนแล้ว

๕
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ จัดตั้งขึ้นหรือพัฒนา จานวน 1
มิชอบ
ศูนย์
๕.การประเมินคุณธรรมและความ ผลการดาเนินงานด้านคุณธรรม
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
และความโปร่งใสการดาเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เชียงคา ร้อยละ 85
๖.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
มีกิจกรรมการประกาศ
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงาน เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 1
สาธารณสุขอาเภอเชียงคาในการ ครั้ง
ต่อต้านการทุจริต

ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
จัดให้มีทางการรับฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง
1. โทรศัพท์หมายเลข 05๔๔6 ๕070
2. โทรสารหมายเลข 0 5๔๔6 ๕070
3. เว็บไซต์ http://209.97.161.153/phusang/index.php

ผลสาเร็จ
- มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและ
ดาเนินการต่อเนื่อง

มีการพัฒนาระบบการทางานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ
ถ่วงดุล

- ดาเนินการแล้ว

มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 1 ครั้งของเจ้าหน้าที่

- มีการประกาศเรียบร้อย

ภาคผนวก

๗

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
**********************************************
ข้าพเจ้ านายไชยยนต์ วงศ์ ใหญ่ สาธารณสุ ข อาเภอเชี ย งคา ในฐานะผู้ บ ริหาร
สูงสุ ด ของสานั ก งานสาธารณสุ ขอ าเภอเชี ยงคา ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ว่ า
จะทาหน้าที่นาบุคลากรสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอัน
ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมา
อาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสาคัญมั่นคง ดารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถู กต้องชอบ
ธรรม ไม่กระทาการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
หาประโยชน์ บ นความทุ ก ข์ ย ากของประชาชน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิชอบ
ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข
และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสาน
พระราชปณิ ธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดาเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖5

๘
เอกสารอ้างอิง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA 2562 Integrity and Transparency
Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2562. นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ. สานักงาน ป.ป.ช. , 2561

จัดทาโดย : สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
7หมู่ 15ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ๕๖๑0๐
โทรศัพท์ : 0 5445 1974

