
 

 

 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส่วนที่ 1 กิจกรรมตามเปา้ประสงค์ 6 ด้าน 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
   

ด้านความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร 
ด้านความโปร่งใส 
ด้านพร้อมรับผิด 
ด้านคุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน 
ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

1.มีการประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน
การต่อต้านการทุจริต 
“ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก    ไม่ทนต่อการทุจริต 
(MOPH Zero Tolerance) 
 

หน่วยงานมีการประกาศ
เจตจ านงและวางระบบการ
ป้องกันการทุจริต 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่     
ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

มีการด าเนินการประกาศ
เจตจ านงสุจริตของ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครนายกและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก ในไตรมาส
ที่ 2  

2. เสริมสร้างกระตุ้นและผลักดัน
ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายกเป็นต้นแบบหน่วยงาน
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 (การประเมิน ITA) 

คะแนนการประเมิน ITA      
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 
92 ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายกและหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

รอการตรวจประเมินจาก
ผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหนา้ที่
ประพฤติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม/คัดเลือก
บุคลากรดีเด่น “โครงการคนดีศรี
สาธารณสุข” 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายกประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการยก
ย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  



 
 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ส่วนที่ 1 กิจกรรมตามเปา้ประสงค์ 6 ด้าน (ต่อ) 

 
 
 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
ด้านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร 
ด้านความโปร่งใส 
ด้านพร้อมรับผิด 
ด้านคุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงาน 
ด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน 

4.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
การป้องกันการทุจริต  
การกระท าผิดวินัยเจ้าหน้าที่  
การเรี่ยไรบริจาค การรับ-ให้
ของขวัญ 
 

เจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความรู้ความ
เข้าใจที่ชัดเจน 
มากขึ้น 

เจ้าหน้าทีทุ่กคนในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก 

มีการด าเนินการแจง้เวียนหนังสือเกี่ยวกับ
มาตรการการป้องกันการทุจริต และการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหนา้ที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าทีม่ีความเข้าใจ 
ในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกัน 
การทุจริต การกระท าผิดวินยัของเจ้าหน้าที่  
การเรี่ยไรเงินบริจาค การรับ-ให้ของขวัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร 

 
ชื่อแผน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินการ ผลการด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

     
1.โครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ หลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี 
ปีงบประมาณ 2564      
ในภาพของเขต 

เพ่ือให้บุคลากรที่เข้ารับการบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ได้รับความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการให้มี
คุณภาพเหมาะสม 

ข้าราชการบรรจุใหม ่ ได้ด าเนินการ 
เมื่อวันท่ี 9-13 พฤศจิกายน 
2563 

ข้าราชการที่บรรจุใหม ่
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก  
มีแนวทางในการปฏิบัตติน
และปฏิบตัิงานท่ีดี เข้าใจถึง
ระเบียบมากยิ่งข้ึน 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2. โครงการอบรมวินัย
เจ้าหน้าที่และผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัย และโทษทางวินัย ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการท าผิดวินัยขึ้น 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริต 
และการกระท าที่มีลักษณะเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมการ
ด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
 

เจ้าหน้าที่ทุกคน 
ในสังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนครนายก 

-อบรมให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าท่ีด้าน
การป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-อบรมให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าท่ี
เกี่ยวกับวินัย  
-เสริมสรา้งวัฒนธรรมสุจรติและ
ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด 
จิตพอเพียงต้านทุจรติ 
-ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 

-เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายกตระหนักถึงการ
ป้องกันการทุจริตและการ
กระท าผดิที่มีลักษณะเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส่งเสริมการด าเนินงานของ
องค์กรให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
-เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย  
โทษทางวินัย และความผิด
ทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ีที่
อาจเกิดขึ้น 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
และกลุม่กฎหมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 


