
ปฏิทินการด าเนินงานกลุ่ม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ   
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

ประจ าป่ งบประมาณ 2565 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

ประชุมคณะท ำงำนกลุ่ม ประชุมชี้แจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน/กำร
จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

 7 มกรำคม 2565 

ประชำสัมพันธ่กิจกรรมกลุ่ม/เชิญ
ชวนเข่ำร่วมเป่นสมำชิกกลุ่ม/
รวบรวมสมำชิกกลุ่ม เพ่ือรณรงค่
ควำมโปร่งใส (บุคลำกรย่ำยมำ
ใหม่) 

ประชำสัมพันธ่ผ่ำนกำรประชุมประจ ำเดือน
เจ่ำหน่ำที่ /แนะน ำโดยคณะบริหำรกลุ่ม 

  10-31 มกราคม2565 

กลุ่มรักองค่กรประกำศเจตนำรมณ่
ต่อต่ำนกำรทุจริต 

กลุ่มรักองค่กรร่วมประกำศเจตนำรมณ่กำร
ต่อต่ำนทุจริต สนับสนุนเจตนำรมณ่ผู่บริหำร
สสอ.แม่ทะ 

  7 กมุภาพนัธ์ 2565 

จัดกิจกรรมเพ่ือสร่ำงควำมรู่และ
สร่ำงควำมตระหนัก ควำมเข่ำใจ 
เรื่องควำมโปร่งใส คุณธรรม 
จริยธรรม 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู่ในองค่กร เพื่อ
ระดมสมอง ควำมคิด เพ่ือสะท่อนควำมรูสึก
ของบุคลำกร ในหน่วยงำน ปลูกจิตส ำนึก 
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมองค่กร มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตรงต่อเวลำ และประกำศ
เจตนำรมณ่ด่วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได่ 
จัดกิจกรรมให่ควำมรู่ในเวทีกำรประชุมต่ำงๆ 
-ให่ควำมรู่เรื่องกำรปฏิบัติงำนด่วยควำม
โปร่งใส  
-น ำเสนอรำยงำนจำกกำรประชุมเสนอ
ผู่บริหำรทรำบ 

กุมภำพันธ่-มิถุนำยน 
2565 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ประเมินควำมตระหนักรู่ และเข่ำใจ กำร
ปฏิบัติ ด่วยควำมโปร่งใส และมีคุณธรรมของ
บุคลำกรในสสอ.แม่ทะ 

สิงหำคม  2565 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อรองรับ
กำรประเมิน และเพ่ือพัฒนำ ปรับปรุง
แนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป 

กันยำยน 2565 

 
 
 
 
 
 



 
รำยงำนกำรประชุมกลุ่ม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ   

7 กุมภำพันธ่ 2565 

เวลำ  13.00-16.30 น.  

ณ ห่องประชุม สสอ.แม่ทะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธำนแจ่งให่ทรำบ 

1. กำรด ำเนินITA ป่ 2565   

 -ป่ 2565 มี  23 ตัวชี้วัด ( MOIT)  ซึ่งใน MOIT 19 มีกำรให่ร่วมกลุ่มของเจ่ำหน่ำที่

เพ่ือกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส มีเอกสำรประกอบกำรตรวจประเมิน อยู่ 4 ข่อหลัก  

2.  จำกกำรวิเครำะห่ควำมเสี่ยง  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ                                  
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสมคือ 
มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรจดัหำพัสดุ 
  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะรังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 



  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ประจ าปี
พ.ศ. 2564 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 4 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
   2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
   4. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับ
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 4 5 20 (1) 
2 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 2 4 8 (4) 

2. ทำงส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  ได่ให่ใบสมัครเข่ำร่วมกลุ่ม แล่ว ตำมรำยชื่อเอกสำรที่

แจกให่ รวมถึงวัตถุประสงค่ ระเบียบของกลุ่ม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทบทวนรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล่ว 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องทบและพิจารณาขอมติที่ประชุม 

 1. ให่สมำชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู่ ในหัวข่อ ดังนี้ 

1.1 ในควำมคิดของบุคลำกรในหน่วยงำน ท่ำนคิดว่ำกำรบริหำรแบบโปร่งใส ควรเป่นแบบ
ไหน 
มติที่ประชุม 
- กำรจัดท ำโครงกำรต่ำงๆในหน่วยงำน ต่องให่ทุกคนในหน่วยงำน รับทรำบ 

โดยเฉพำะรำยละเอียดงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
- กำรขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน  ต่องให่ผู่รับเงินมำรับและลงมือชื่อต่อหน่ำเจ่ำหน่ำที่ใน

หน่วยงำนอย่ำงน่อย 2 คน 
- ท ำตำมกฎระเบียบข่อบังคับของกระทรวงกำรคลัง   ข่อบังคับจริยธรรม 



- หัวหน่ำหน่วยงำน ต่องชี้แจงรำยละเอียด กำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดให่บุคลำกรใน
หน่วยงำนทรำบ 

- กำรบริหำรแบบเท่ำเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในหน่ำที่ มีจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ท ำงำนเพ่ือประชำชน 

- ไม่มีกำรหำผลประโยชน่ เอ้ือตนเอง พวกพ่องและญำติ 
- มีควำมซื่อสัตย่ต่อหน่วยงำน องค่กร 

1.2 บุคลำกรในหน่วยงำนควรปฏิบัติตัวอย่ำงไร เพ่ือเสริมสร่ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
องค่กร 

    มติที่ประชุม 
  -ปฏิบัติตำมแนวทำง MOPH ของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 
  -ตรงต่อเวลำ   มีจิตอำสำ  
  -งำนทุกอย่ำงสำมำรถตรวจสอบควำมโปร่งใสได่  
  -มีน้ ำใจ  เสียสละ  อดทน  มีหัวใจบริกำรด่วยควำมเป่นมนุษย่ 
  -มีจิตส ำนึก  มีคุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย่ สำมัคคี  
1.3 ท่ำนอยำกให่องค่กรมีกำรบริหำรงำนโปร่งใสอย่ำงไร 

มติที่ประชุม 
  -มีควำมจริงใจต่อกัน  ทั้งต่อหน่ำและลับหลัง 
  -ยึดมั่นในควำมดี ละอำยต่อบำป 
  -ตรวจสอบได่ทุกงำน ทุกขั้นตอน 
  -มีควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
  - มีกำรเคำรพซึ่งกันและกัน ผู่ใหญ่สอน ให่ค ำปรึกษำน่องๆ 
  -จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ในศูนย่วิป่สสนำ บุคลำกรในองค่กรทุกคน 
  -จัดอบรม OD  เพ่ือควำมรักควำมสำมัคคีในองค่กร 

2. น ำแนวทำงท่ีได่จำกกำรแลกเลี่ยนเรียนรู่สรุปให่กลุ่มรักองค่กรทรำบ 
3. สรุปเนื้อหำแก่ผู่บริกำรทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง แก่ไข ต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 

                                           

                                 ( นำงสุมล  เจตะภัย) 

      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

        ทราบ / ลงนามแล้ว 
 
       
   

(นำยศุภฤกษ์  ทิฉลำด) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 

 


