


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 

------------------------------------- 
  ข้อ 1. การทบทวนและวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการและผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจ า ปีงบประมาณ 
2563 โดยพิจารณาถึงความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิ ชอบและปัญหา อุปสรรคท่ี
เกิดขึน้จากด าเนินการตามแผนปฏิบัติการๆ ปีท่ีผ่านมา 
   ค าอธิบาย ให้ทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
ส่วนราชการ และรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ส่วนราชการ
ปีงบประมาณ 2563 ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยสรุปข้อดี ข้อเสีย และผลส าเร็จของการ ด าเนินการตามโครงการ /
กิจกรรม ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล  
 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1.จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลังและพัสดุ 
 
 

- จ านวนร้อยละของ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความ 
เข้าใจ เกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลังและพัสดุ 
* บุคลากรในสังกัดสสอ.ป่าบอน 
จ านวน 79 คน 
 

เจ้าหน้าท่ีมี 
ความรู้ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ 
ข้าราชการพล 
เรือน และการ 
ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 
การคลังและพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีท่ี 
เข้าอบรมผ่าน 
เกณฑ์ร้อยละ 
98 และมีคู่มือ 
ประมวลจริยธรรม
จรรยาข้าราชการ
พลเรือน 

2. สนับสนุนการสร้างแผนท่ี 
ทางเดินยุทธศาสตร์ในกองทุนๆ 
พื้นท่ีใหม ่
*กองทุนพื้นท่ี 6 แห่ง 

- จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และสามารถร่วมสร้าง 
แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ใน
กองทุนร้อยละ 90 
 

ผู้เข้ารับการ 
อบรมสามารถร่วม
สร้างแผนท่ีฯได้ร้อย
ละ 90 
 

กองทุนฯพื้นท่ีมี
แผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร์ใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงาน 

 
ข้อดี / ข้อเสีย และผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการ / กิจกรรม 
  1: ข้อดีเสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
  2: ข้อดีได้มาจากความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริง 
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ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
  1: เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขบางคนไม่ปิดโอกาสรับกับข้อระเบียบใหม่ ๆ ยึดติดกับแนวทางปฏิบัติ เดิม       
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ อาทิ ใช้ระบบเทคโนโลยีในการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP) และมีการ
ตรวจสอบจากองค์กรภายนอก 
  2: ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนยังขาดความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯพื้นท่ี 
 

แนวทางแก้ปัญหา 
  1: ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขตระหนักในข้อระเบียบปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มทุนได้คุณภาพ 
 2: ประสานงาน กับ อปท.ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนๆพื้นท่ี ให้ประซาชนรับทราบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ   
อสม. ในการสร้างหลัก ประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าท่ียั่งยืน 
ปีงบประมาณ 2563 

- อสม.มีความรู้ความเข้าใจ ผ่าน 
เกณฑ์คะแนนมากกว่าร้อยละ 
80 

- อสม.ม ี
ความรู้ความเข้าใจ 
ตามเกณฑ์ก าหนด 

อสม.ท่ีเข้าอบรม 
ผ่านเกณฑ์ ร้อย 
ละ 90 

2. โครงการอ าเภอเคล่ือนท่ี 
ประจ าปงีบประมาณ 2563 

- ทุกส่วนราชการในอ าเภอ     
ป่าบอน เข้าร่วมกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินงาน 
ร้อยละ 80 

- ส่วนราชการมี 
การท ากิจกรรม 
ร่วมกันตามแผนท่ี 
ก าหนด 

ประชาชนได้รับ
บริการตามแผนท่ี 
ก าหนดร้อยละ 90 

 
ข้อดี / ข้อเสีย และผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการ / กิจกรรม 
  1: ข้อดี อสม.ให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นอย่างดี และส่วน
ใหญ่เป็น อสม. ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานหลายปี 
  2: ข้อดี เป็นการประสานงานและบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในระดับอ าเภอ 
 
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
  1: อสม.ใหม่ยังขาดความรู้และทักษะ ซึ่งจะเป็นโอกาสพัฒนาในการให้ความรู้ต่อไป 
  2: บางกิจกรรมเป็นการออกหน่วยบริการประชาชนท่ีซ้ าซ้อนกับท่ีหน่วยงานท าแผนประจ าอยู่แล้ว 
 
แนวทางแก้ปัญหา 
  1: ประสานการด าเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนกับ อสม.ทุกหมู่บ้าน และให้ความรู้กับ อสม.ท่ียังไม่
ผ่านการอบรม 
  2: เรียงล าดับความส าคัญของกิจกรรมท่ีให้บริการประซาซนในพื้นท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์
- โครงการออกตรวจสอบ 
ภายใน คปสอ. ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 

- รพ.สต.ทุกแห่ง (11 แห่ง) ใน 
คปสอ.ป่าบอน ได้รับการ 
ตรวจสอบภายในร้อยละ 10 

- รพ.สต.ทุกแห่ง 
ได้รับการตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์ 

- รพ.สต.ทุกแห่ง
ผ่านเกณฑ์การ 
ตรวจสอบภายใน
ร้อยละ100 

 
ข้อดี / ข้อเสีย และผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการ / กิจกรรม 
 : ข้อดี หน่วยรับตรวจทุกแห่งได้รับการตรวจสอบภายในและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
 : เนื่องจากอัตราก าลัง รพ.สต.มีจ ากัด และผู้รับผิดชอบงานใหม่ ยังขาดทักษะความรู้ในเรื่องการจัดท า
บัญชีและการจัดท างบทดลอง ซึ่งจะเป็นโอกาสพัฒนาให้ความรู้ต่อไป 
แนวทางแก้ปัญหา 
 : CUP โดย รพ.ป่าบอน เป็นพี่เล้ียงสอนงานให้เจ้าหน้าท่ีการเงินใหม่และจัดท าแผนอบรมเจ้าหน้าท่ี
การเงินทุกเดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์
- โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

- จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีใน 
หน่วยงาน 

- มีการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมบริการ
ของเจ้าหน้าท่ี 

- เรื่องร้องเรียนทุก 
เรื่องได้รับการ 
ด าเนินการแก้ไข
แล้วเสร็จภายใน 
30 วันท าการหลัง
รับเรื่อง 

 
ข้อดี / ข้อเสีย และผลส าเร็จของการด าเนินการโครงการ / กิจกรรม 
 : ข้อดี ปรับเปล่ียนทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี (ผู้ให้บริการความสุข 
และผู้รับบริการพึงพอใจ) 
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
 : ขั้นตอนการให้บริการบางอย่างอาจต้องใช้เวลารอ ท าให้เกิดความล่าช้าซึ่งผู้ให้บริการต้อง ได้รับความ
ชัดเจนในการรอคอย 
แนวทางแก้ปัญหา 
 : สสอ.ป่าบอน (รพสต. 11 แห่งได้ปรับปรุงโฉมบริการด่านหน้าตามนโยบาย 3 ดี และมาตรฐาน รพ.สต.
คุณภาพ 
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  ข้อ 2 วิเคราะห์ผลการส ารวจความคิดเห็นของประ ชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนชการ / จังหวัด ตามท่ีได้มีการส ารวจในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(หมายเหตุ. เฉพาะข้อ 2 นี้ หน่วยงานในสังกัด สสจ. รพศ. ไม่ต้องรายงาน) 
   ค าอธิบาย น าผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาหน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ โดยน าผลการส ารวจ ความคิดเห็น ของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้เสียมาวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นของประชาชน / ผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการปรับปรุงมาตรการ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กร และแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้สรุปผลส ารวจในประเด็น 
  2.1 กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการเข้ามีส่วนร่วมของประซาซนในโครงการ /กิจกรรมของ หน่วยงานมีความ
เหมาะสมในระดับใด ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อการเปิด ซ่องทางการแจ้งเบาะแสในระดับ
มาก ปานกลาง น้อย ตามข้อ 3 ของแบบสอบถาม ) พร้อมท้ังวิเคราะห์ ว่ามีปัจจัยหรือสาเหตุใดท่ีคาดว่า
กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นเช่นนั้น 
 

สาเหตุท่ีคาดว่าส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็น 
ต่อการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสฯ 

แนวทางการแก้ไข 

1........................................................................... 
2.......................................................................... 
3.......................................................................... 

 

 
  2.2 กลุ่มเป้าหมายพบเห็น หรือได้ยินได้ฟังจากการบอกเล่าหรือส่ือต่างๆ  เกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรมการ
ทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ของส่วนราช การ          
ในประเด็นใดบ้าง (ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีพบเห็น หรือได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ ตามข้อ 5 ของแบบสอบถาม) โดยให้วิเคราะห์ว่าในแต่ละประเด็นมีปัจจัยหรือสาเหตุใดท่ีคาดว่าท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเป็นเช่นนั้น 
 

สาเหตุท่ีคาดว่าส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็น 
ต่อการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสฯ 

แนวทางการแก้ไข 

1........................................................................... 
2.......................................................................... 
3.......................................................................... 

 

 
  ข้อ 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียนของหน่วยงาน พ.ศ.2559 และ 2560 แต่ละป ี
ว่ามีจ านวนเท่าไรในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นแล้วคัดเลือก เรื่องร้องเรียน
ส าคัญ 5 เรื่อง เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทาแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้ 
  1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ รับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
  2) การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมี 
จริยธรรม 



~ 5 ~ 
 

  3) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 
ค าอธิบาย ให้แยกประเด็นเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ.2559 และ 2560 ว่ามีเรื่องร้องเรียนส่วนราช การในประเด็น
ใดบ้าง เช่น 

ประเด็นเรื่องร้องเรียน  
ปี พ.ศ.2559 

จ านวน 
ประเด็นเรื่องร้องเรียน  

ปี พ.ศ.2560 
จ านวน 

การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การรับสินบน  การรับสินบน  
การบริการไม่สุภาพ  การบริการไม่สุภาพ  
การปฏิบัติงานล่าช้า  การปฏิบัติงานล่าช้า  

 
  โดยให้วิเคราะห์ว่าเรื่องท่ีส่วนราชการถูกร้องเรียน ประเด็นร้องเรียนใดท่ีจะมีแนวโน้ม เพิ่มมาก ขึ้น หรือมี
ผลกระท าต่อผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และน ามาจัดล าดับความส าคัญ จ านวน  5 ล าดับ แล้วสรุปหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไขของ เรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
  ล าดับท่ี 1 ประเด็นเรื่องร้องเรียน พฤติกรรมบริการ 
 

สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1.1 ภาระงานมาก เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 
1.2 ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

- ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับสมรรถนะ 
- เสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมท่ีเกี่ยวข้องในการ 
ปฏิบัติราชการ 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่ 
เหมาะสมเห็นควรให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่า 
กล่าวตักเตือน หรือลงโทษตามควรแก่กรณี 

 
  ข้อ. 4 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
  ค าอธิบาย น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 3 มาด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














