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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
จงัหวดัล าปาง 



 
   

ค าน า 

รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ  ป้องกนั ปราบปรามการ
ทุจรติประพฤติมชิอบและส่งเสรมิจรยิธรรม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จดัท าขึ้นเพื่อเพื่อให้
เป็นไปตามการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment :ITA) เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๕ โดยส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะ ไดม้อบหมายใหส้่วนราชการภายในรบัไปด าเนินการพรอ้มทัง้ระบุปัจจยัสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแผนฯ ส าหรบักรอบแผนการด าเนินงาน  หวงัเป็นอย่างยิง่ในการ
ประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัต่อไป 

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 

                 ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
   

สารบญั 
                หน้า 

บทน า            ๑ 

การด าเนินงานเสรมิสรา้งจติส านึกและค่านิยม ใหห้น่วยงานภาครฐับรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล ๑ 
 
การบูรณาการหน่วยงานภาครฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ    ๒ 

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั    ๒ 
 
พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีข่องรฐั ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั   ๓ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติั 
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
------------------------------------------------ 

บทน า 
 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ไดม้กีารจดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังแม่ทะ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้จัดท า
แผนปฏบิตักิารในการวดัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ขึน้ 

  โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรบัไปด าเนินการ และ
บดันี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จงึขอรายงานผลการด าเนินงาน 
พรอ้มทัง้ระบุปัจจยัสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแผนฯ ส าหรบักรอบแผนการ
ด าเนินงาน  ดงันี้ 
 
๑.ผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

๑.ด าเนินการตามยุทธศาสตร์เสรมิสร้างส านึกและค่านิยมใหห้น่วยงานภาครฐับรหิารงานตาม
หลกั ธรรมาภบิาล โดยด าเนินโครงการดงันี้ 

    ๑.๑ โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
การด าเนินการ 
อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามกจิกรรมโครงการ 
 
ผลการด าเนินการ 

 การด าเนินการเป็นการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม ใหก้บัคณะผูบ้รหิารและพนกังานของส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอวงัเหนือ ไดน้ าหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ไปใชพ้ฒันาคุณภาพชวีติและการท างานได้
อย่างเหมาะสม เกดิการเรยีนรูใ้นการอยู่ร่วมกนั  มคีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัและกนั รวมทัง้ไดเ้ปิด
โลกทศัน์ในการศกึษาองคค์วามรูใ้หม่ๆ 

 
 ๑.๒ กจิกรรมถวายสตัย ์๕ ธนัวา ขา้ราชการทีด่ขีองแผ่นดนิ 
 การด าเนินการ 



 
   

ใหข้า้ราชการ ลูกจา้ง เขา้ร่วมงาน วนัที ่๕ ธนัวาคม เพือ่ถวายสตัย ์เป็นขา้ราชการทีด่ขีอง
แผ่นดนิ 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะโดยผูบ้รหิารและขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งไดเ้ขา้

ร่วมพธิถีวายสตัย์ปฏญิาณเพื่อเป็นขา้ราชการที่ดแีละพลงัของแผ่นดนิ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ซึง่จดัขึน้ในวนั ที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ณ ทีว่่าการอ าเภอแม่ทะ 

 ๑.๓ การยกย่องเชดิชเูกยีรต ิขา้ราชการและลูกจา้งทีป่ระพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี
การด าเนินการ 
คดัเลอืกประชาชน/บุคลากร เพือ่ยกย่องเพือ่สง่เสรมิให้เกดิค่านิยมในการเป็นคนดขีองสงัคม  

๑.๓.๑) สง่เสรมิการยกย่องเชดิชคูนด ี
๑.๓.๒) คดัเลอืกขา้ราชการและลูกจา้งประจ าดเีด่น 

ผลการด าเนินการ 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ไดค้ดัเลอืกขา้ราชการดเีด่น แต่ยงัไม่ไดด้ าเนินการในสว่น

ของการสง่เสรมิยกย่องเชดิชคูนด ี
 

การบูรณาการหน่วยงานภาครฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๒. การมรีะบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
การด าเนินการ   จ าท าแผน และจดัท าสรุปผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 
  ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    
ได้ด าเนินการตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ้ ๖ ก าหนดให้ผู้รบัตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน      
ผูก้ ากบัดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเกา้
สบิวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณหรอืปีปฏทินิ   
   ๒.๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ้ 6 ทัง้ในส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร หากด าเนินการเสรจ็สิ้นในรอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ จะไดร้ายงานผลการด าเนินการ จดัสง่รายงานใหส้ านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปางต่อไป 

เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 
 

๓.๑ ระบบรบัเรื่องราวรอ้งทุกขอ์เิลก็ทรอนิกส์  
การด าเนินการ 



 
   

รบัรอ้งเรยีนรอ้งทุกข/์ไดร้บัความเดอืดรอ้นและไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏบิตังิานของ 
ขา้ราชการและพนกังานของรฐัผ่านเวบ็ไซต์ 

ผลการด าเนินการ 
ไดด้ าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งทุกข ์รอ้งเรยีนผ่านทางเวบ็ไซต ์www.maethahealth.com   
๓.๒ ประชาสมัพนัธค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติการสรา้ง

มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบยีบขอ้บงัคบั/วธิกีารปฏบิตัขิอ้มลูข่าวสารใหเ้จา้หน้าที่
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวงัเหนือ 

การด าเนินการ ประชาสมัพนัธค์วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ผลการด าเนินการ ประชาสมัพนัธผ์่านทางเวบ็ไซต์ 

พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีของรฐั ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 

๔.๑ จดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน ดา้นแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 
การด าเนินการ  
จดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

 ผลการด าเนินการ 
ส านกัปลดัไดจ้ดัท า  
           1) นโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
  2) ก าหนดมาตรการการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
  3) จดัท าขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการ 
๔.๒ ประชุมชีแ้จงและเผยแพร่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
การด าเนินการ 
จดัประชุมหรอืเผยแพร่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ 
ผลการด าเนินการ 
โดยด าเนินการประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจบูรณาการกบัที่ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข     

อ าเภอวงัเหนือ 
๔.๓ จดัท ารายงานผลความส าเรจ็ของแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่กบัมาตรฐานความโปร่งใส 
การด าเนินการ 
จดัท ารายงานผลแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ผลการด าเนินการ 
มกีารจดัท ารายงานผลแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 
๔.๔ จดัท าหลกัเกณฑว์ธิกีารรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 
การด าเนินการ 

http://www.maethahealth.com/


 
   

จดัท า หลกัเกณฑว์ธิกีารรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

๔.๕ การจดัระบบรบัฟังขอ้ร้องเรยีนการแจ้งเบาะแสการทุจรติ  การจดัช่องทางร้องเรยีน/แจ้ง
เบาะแส/ความคดิเหน็ 

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่งานประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางจดหมาย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 
เลขที่ 3 ม.3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 

ช่องทางที่ 3 โทรศัพท์ 054-289402 
ช่องทางที่ 4 เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ  

https://www.maethahealth.com/ 
ช่องทางที่ 5ระบบ E-mail สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ   

Mis_maetha@hotmail.com 
ช่องทางที่ 6 ตู้แสดงความคิดเห็น 
ช่องทางที่ 7 ระบบสื่อออนไลน์ Facebook สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแม่ทะ 

การด าเนินการ 
จดัท าระบบรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ แจง้เบาแสการทุจรติ 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  แจ้งเบาะแสการทุจริต เผยแพร่
ประชาสมัพนัธท์างเวบ็ไซตส์ านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

2.ปัจจยัสนับสนุน 
 

 ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามแผนปฏบิตักิารฯ มปัีจจยัในการสนับสนุนและผลกัดนัในการ
ด าเนินการประสบความส าเรจ็ ดงันี้ 
  1) การทีม่รีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยทมีบรหิารของ คปสอ.แม่ทะเป็น
การสรา้งระบบการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบไดใ้นระดบัหนึ่ง 
  2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะมกีารสร้างกลไกของขอ้มูลข่าวสารให้เกดิความ
โปร่งใส โดยมกีารจดัตัง้ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด และศูนยข์อ้มลูขา่วสาร 
  3) มกีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารและการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทาง Web site และ facebook   

https://www.maethahealth.com/


 
   

 

3.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะเป็นหน่วยงานขนาดเลก็ การตรวจสอบปัญหาการทุจรติโดย
งานบรหิาร อาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากบุคลากรยงัมขี้อจ ากดัเรื่องความรู้ความสามารถ
เนื่องจากและขาดความช านาญเฉพาะดา้น ท าใหอ้าจมกีารตรวจสอบทีไ่ม่ครอบคลุมทุกดา้น 
 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รบัผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบ
ภายในมกีารตรวจสอบไม่สม ่าเสมอ แมว้่าจะมกีารก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็น
การก าหนดในเชงิสญัลกัษณ์มากกว่าที่จะมกีารด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจา้หน้าที่
ผู้ร ับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ 
 

4.ข้อเสนอแนะ 
 1) พฒันาศกัยภาพและปลูกฝังขา้ราชการใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม ไม่กระท าการทุจรติประพฤติ
มชิอบ ใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ 
 2) พฒันาระบบประเมนิผลการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในระดบับุคคล โดยน าผลการประเมนิมา
ใชป้ระกอบการพจิารณาความดคีวามชอบ 
 4) ใหม้หีน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมตี าแหน่งเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในเพื่อการ
ตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปกหลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
3 หมู่ 3 ต าบลนาครวั อ าเภอแม่ทะจงัหวดัล าปาง 
โทรศพัท ์๐๕๔-๒๘๙๔๐๒ 


