
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         

 



บทน า 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้ ดำเน้ นกำรจ้ัดทำแผนปฏ บ้ัต้ กำรป้ องก้ันและปรำบปรำมกำรทุ้จร้ ตและประพฤต้ ม้ ชอบ ประจำป้ 
งบประมำณ้พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อให้ สอดคล้ องก้ับยุ้ทธศำสตร้ ชำต้ ว้ ำด้ วยกำรป้ องก้ันและปรำบปรำมกำรทุ้จร้ ต ระยะท ่ ๓้้้(พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔)   โดย
ม้ เป้ ำหมำยหล้ัก้เพ้ื่อกำรส งเสร มกำรสร ำงจ ตสำนึกในกำรป้องก้ันและปรำบปรำมกำรทุจร ต และสร้ ำงมำตรกำรในกำรสกัดกั้นก ำรกระทำท ่อำจเส ่ยงต อกำรทุจร ต
และประพฤต ม้ ชอบ 

แผนปฏ้ บัต กำรฯ ฉบับน ้จะเป็นกรอบแนวทำงท ่ส ำค้ัญในกำรด ำเน้ นแผนงำน/โครงกำร/ก้ จกรรม ประจำป้ งบประมำณ พ.ศ. ๒๕6๔้ของ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง้เพ้ื่อให กำรข้ับเคลื่อนกำรด ำเน นงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเช ยงม วน้เพ่ือกำรต อต ำนกำรทุจร้ ตบรรลุผลส้ัมฤทธ ์อย ำงม 
ประส ทธ้ ภำพ้และส งเสร มจร ยธรรมให เก ดข้ึนในองค กร 

 
 
 
 
 
 

้คณะกรรมกำรด ำเน นงำนกำรประเม นคุณธรรมและ
ควำมโปร งใสในกำรด ำเน นงำนของหน วยงำนภำครัฐ



 
ว ัตถ ุประสงค ์
 

๑. เพื่อส้ งเสร มพฤต กรรมกำรท ำงำนของเจ้ ำหน้ ำท ่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง้ให้ ปฏ้ บัต งำนด วยควำมซ่ือสัตย  สุ้จร ตและโปร้ งใส 
มุ งม่ันให เก้ ดประส ทธ ภำพ 
 

๒. เพื่อส้ งเสร้ มให้ เจ้ ำหน้ ำท ่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปงม้ คุ้ณธรรม จร้ ยธรรม คำน้ึงถ้ึงประโยชน้ ส้ วนรวมมำกกว้ ำผลประโยชน้ 
ส้ วนตน และม้ ค้ ำน้ ยมท ไ่ม้ ทน้ต อกำรทุจร ต ไม รับส นบน 
 

๓. เสร มสร้ ำงควำมเข มแข็งและพ้ัฒนำกลไกในกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ต รวมทัง้ม้ กำรตรวจสอบ และถ วงดุลกำรใช อำนำจให้ 
เหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 กำรสร ำงจ ตส ำนึก้ค ำน ยมของ
บุคลำกรให ปฏ เสธและต อต ำน
กำรทุจร ต 

ร อยละ้80้ของบุคลำกรท ่
ได รับกำรปลูกฝังทัศนคต ้
ค ำน ยมเก ่ยวกับกำรต อต ำน
กำรทุจร ตประพฤต ม ชอบ 

เพื่อสร ำงทัศนคต และ
จ ตส ำนึกในกำรต อต ำนกำร
ทุจร ตประพฤต ม ชอบให กับ
บุคลำกรในสังกัดของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปง 

เจ ำหน ำท ่ในสังกัด 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปง 

ไม ม  1. ท มผู บร หำรฯ้ประกำศ
เจตจ ำนงต อต ำนกำรทุจร ตทุก
รูปแบบ 
2.้จัดก จกรรม/อบรม้ให ควำมรู 
แก เจ ำหน ำท  ่

คณะกรรมกำร
ประเม นคุณธรรมฯ้/้
มค.-กย.6๔ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรกำรเสร มสร ำงธรรมำภ 
บำลป้องกันและลดควำมเส ่ยง
ในกำรเก ดทุจร ตและประพฤต 
ม ชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรกำรของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปง 
เสร มสร ำงกำรป้องกันกำร
ทุจร ต้จ ำนวน้1้มำตรกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วำงมำตรกำรเพื่อเป็นเป็น
แนวทำงให บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปง้ปฏ บัต งำนตำมหลักธรร
มำภ บำลและป้องกันกำร
ทุจร ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน วยงำน/เจ ำหน ำท ่้ใน
สังกัด้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 1. ก ำหนดมำตรกำรว เครำะห 
ควำมเส ย่งในกำรใช จ ำย
งบประมำณ 
-้ก ำหนดให ม กำรตรวจสอบกำรใช 
จ ำยงบประมำณอย ำงเคร งครดั 
-้ก ำหนดให ม กำรตรวจสอบ้เฝ้ำ
ระวังกรณ กำรร วมมือกันระหว ำง
ข ำรำชกำร้และเอกชน้ท ่อำจม 
กำรทุจร ตในโครงกำรท ่ม 
งบประมำณสูง 
2.้ก ำหนดนโยบำย้และให 
ผู บร หำรประพฤต ปฏ บตั ตนให เป็น
ตัวอย ำงท ่ด ในกำรด ำเน นกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ต 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร
ประเม นคุณธรรมฯ้/้
มค.-กย.6๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3 กำรประชำสัมพันธ ้และจัดท ำ
คู มือกำรป้องกันกำรทุจร ตใน
กำรปฏ บัต รำชกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปง้ม กำรจัดท ำคู มือกำร
ปฏ บัต งำนเผยแพร เพื่อ
ป้องกันกำรทุจร ตอย ำงน อย้
จ ำนวน้ปีละ้1้ครั้ง 

เพื่อเผยแพร มำตรฐำนและ
แนวทำงในกำรป้องกันกำร
ทุจร ตให แก บุคลำกรในสังกัด้
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปง 

เจ ำหน ำท ่ในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปง 

ไม ม  จัดท ำคู มือในกำรปฏ บัต งำนเพื่อ
ป้องกันกำรทุจร ตในกำรปฏ บัต 
รำชกำร้และแจ งเว ยนให 
เจ ำหน ำท ่ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปง้ทรำบและ
ถือปฏ บัต โดยเคร งครัด 

คณะกรรมกำร
ประเม นคุณธรรมฯ้/้
มค.-กย.6๔ 

4 จัดตั้งศูนย รบัเรื่องร องทุกข ้
ร องเร ยน้กำรทุจร ตและ
ประพฤต ม ชอบ 

ศูนย รับเรื่องร องทุกข 
ร องเร ยนท ่จัดตั้งข้ึนหรือ
พัฒนำ้จ ำนวน้1้ศูนย  

สร ำงช องทำงกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวังกำรปรำบปรำมกำร
ทุจร ตและประพฤต ม ชอบ 

เจ ำหน ำท ่้และ
ประชำชน 

ไม ม  1. ด ำเน นกำรจัดตั้งศูนย รับเรื่อง
ร องทุกข ร องเร ยน 
2.้ประชำสัมพันธ ช องทำงกำร
ร องเร ยนและแจ งเบำะแสผ ำนศูนย  
3.้รับเรื่องร องทุกข ร องเร ยน้และ
ส งต อหรือด ำเน นกำรเรื่องร องทุกข 
ร องเร ยน 
4.้รวบรวมและรำยงำนผลกำร
ด ำเน นกำร 
5.้พัฒนำช องทำงกำรร องเร ยน
และแจ งเบำะแสทำงระบบ
เทคโนโลย สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำร
ประเม นคุณธรรมฯ้/้
ตค6๓.-กย.6๔ 

5 กำรประเม นคณุธรรมและ
ควำมโปร งใสในกำรด ำเน นงำน
ของหน วยงำนภำครัฐ้(ITA) 

ผลกำรด ำเน นงำนด ำน
คุณธรรมและควำมโปร งใส
กำรด ำเน นงำนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปง้ร อยละ้85 

1. ยกระดับควำมโปร งใส
และคณุธรรมในกำร
ด ำเน นงำนของหน วยงำน 
2.้สร ำงควำมเชื่อมั่นในกำร
เป็นองค กรท ่ม กำรด ำเน น
ก จกำรอย ำงม ธรรมำภ บำล
ต อสังคมและผู รับบร กำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปง 

ไม ม  1. กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำน
ของหน วยงำนตำมหลักธรรมำภ 
บำล 
2.้เปิดเผยข อมลูข ำวสำรและ
มำตรฐำนกำรปฏ บตั งำนเพื่อกำร
ตรวจสอบถ วงดลุ 
 
 
 

คณะกรรมกำร
ประเม นคุณธรรมฯ้/้
มค.-กย.6๔ 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

6 ก จกรรมประกำศเจตนำรมณ 
ของเจ ำหน ำท ่ในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปง้ในกำรต อต ำนกำรทุจร ต 

ม ก จกรรมกำรประกำศ
เจตนำรมณ ต อต ำนกำร
ทุจร ต้1้ครั้ง 

1. เพื่อสร ำงค ำน ยมองค กร้
โปร งใส้ไร ทุจร ต 
2.้เจ ำหน ำท ่ในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปงตระหนักรู ภัยปญัหำกำร
ทุจร ตคอร รัปชั่น 

เจ ำหน ำท ่ในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอปง 

๑,๐๐๐ 1. ปรับปรุงพัฒนำระบบ 
2.้เผยแพร ประชำสัมพันธ ให เข ำ
ร วมก จกรรม 
3.้ต ดตำมและประเม นผล 

คณะกรรมกำร
ประเม นคุณธรรมฯ้/้
มค.6๔ 

 
  
                                 
ลงชื่อ..................................................ผู เสนอแผน     ลงชื่อ....................................................ผู อนุมัต แผน 
้้้้้้้้้้้้้(นำยประสำท้้กันชัย)          (นำยจ รศักด ์้แก วค ำปำ) 
้้้้้นักว ชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร     ้้้้้นักว ชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร้รักษำรำชกำรแทน 
้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้สำธำรณสุขอ ำเภอปง 

  
   



 



 



 



 



 



 



 

 


