
แบบก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว  (รอบ 6 เดือน) ปี 2564 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลงาน 

ไตรมาสที่ 2 
ผลงาน 

ไตรมาสที่ 4 
ยุทธศาสตร์ 

1.1 การอบรมให้ความรู้ข้าราชการ
หรือบุคลากรที่บรรจุใหม่ เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานวินัยและการรักษา
วินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้
แนวคิด “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” 

1.ข้าราชการที่
บรรจุใหม่ 
หรือจ้างใหม่ 
 
 

1.ร้อยละของบุคลากร
ใหม่ที่ได้รับการอบรม
เสริมสร้างความรู้และ
ปลุกจิตส านึก 
 

100 (12)  1 

2.1 กิจกรรมให้ความรู้และปลุก
จิตส านึกเก่ียวกับวินัยและการรักษา
วินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส าหรับบุคลากรในแต่ละ
เครือข่ายบริการระดับอ าเภอ ภายใต้
แนวคิด   “พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา” 
 

บุคลากร
สาธารณสุขใน
ระดับเครือข่าย
บริการ 
 
 
 
 

ร้อยละของเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับ
อ าเภอที่บุคลากรใน
สังกัดได้รับการเสริม 
สร้างองค์ความรู้และ
ปลุกจิตส านึกในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

100 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2.2 การจัดท าสื่อสร้างสรรค์เพ่ือ
รณรงค์กระตุ้นจิตส านึกบุคลากรใน
สังกัด 

หน่วยงานและ
หน่วยบริการใน
สังกัดทกุแห่ง 
 

ร้อยละของหน่วยงาน
และหน่วยบริการใน
สังกัดที่มีการจัดท าสื่อ
สร้างสรรค์เพ่ือรณรงค์
สร้างจิตส านึกบุคลากร
ในหน่วยงาน 

100  1 
 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และ
ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข รปูแบบ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 
 
 
  
 
 
 
 

1.ร้อยละของหน่วยงาน
หรือหน่วยบริการที่มีการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีใน
สังกัดปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือน จรรยาข้าราชการ
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น 

100  1 

4.1 โครงการคดัเลือกบุคคลต้นแบบคน
ดีศรสีาธารณสุขปะทิว 

บุคลากรในสังกัด 
 

.ได้บุคลากรต้นแบบท่ีเป็น
แบบอย่าง 

1 คน  1 
 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการน าค่านิยม
บุคลากรสาธารณสุข “MOPH”ใน
หน่วยงานสังกดัส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอปะทิว ทุกรูปแบบ 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 

.ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการทีม่ีการ
ส่งเสริมการน าค่านิยม
บุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” 

100  1 



แบบก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปะทิว  (รอบ 6 เดือน) ปี 2564 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลงาน 

ไตรมาสที่ 2 
ผลงาน 

ไตรมาสที่ 4 
ยุทธศาสตร์ 

6.1 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต  ของหน่วยงาน 
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยบริการใน
สังกัด 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 

สาธารณสุขอ าเภอและรพ.
สต.ที่มีการประกาศ
เจตนารมณต์่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1๓ แห่ง   2 
 

7.1 กิจกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ส าหรับ สาธารณสุขอ าเภอ และ รพ.สต.
ในสังกัด 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) มีค่าคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   

100 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

8.1 กิจกรรมสรา้งความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
การด าเนินงานตามหลัก
ความโปร่งใส 
 

100  2 
 
 

9.1 การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.ปะทิว 
 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
ทุกแห่ง 
 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดที่มีการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ตาม
มาตรการที่ก าหนด 

100  2 
 
 

9.2 กิจกรรมสนับสนุนให้หน่วยงาน 
หน่วยบริการในสังกัดมีการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข ์

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
ทุกแห่ง 
 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดที่มีการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ตาม
มาตรการที่ก าหนด 

100  2 
 
 

10.1กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะกรรมการที่มีอ านาจในการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน หน่วย
บริการด าเนินการชอบด้วยกฎหมาย 
โปร่งใส เป็นธรรม 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
ทุกแห่ง 
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลลดลง
จากปีท่ีผ่านมา 
 

0 
ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

 2 
 
 
 

11.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนกลา่วหา
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
 

บุคลากรในสังกัด 
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาที่สามารถสืบสวน
สอบสวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ถูกต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด) 

0 
ไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

 2 
 
 
 

12.1 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 

หน่วยงานภายใน
และ ภายนอก 
และภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชน 

มีภาคีเครือข่ายเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริต 

3 กิจกรรม  
/3 ภาค ี

 2 
 
 

 

(นายฤทธี  เพ็ชรนิล) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(ผู้รายงาน) 


