
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏบิัติการปอ้งกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕65 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 



บทนำ 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓   (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔)  โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมการสร้าง
จิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำทีอ่าจเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ 

แผนปฏิบัติการฯฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕65 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปง เพ่ือต่อต้านการทุจริตบรรลุผมสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กร 

 
 
 
 

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม 
    และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ



 
วัตถุประสงค ์
 

๑. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ให้ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใสมุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง มีคุณธรรมจริยธรรมคำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและมีค่ำนิยมที่ไม่ทน ต่อการทุจริตไม่รับสินบน 
 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ 
ผู้ดำเนินการ/
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 

1 การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม
ของบุคลากรให้ปฏิเสธและ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมเกี่ยวกับการต่อตา้น
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 

เพื่อสร้างทัศนคติและจติสำนึกใน
การต่อต้านการทุจรติประพฤติมิ
ชอบให้กับบุคลากรในสังกัดของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอปง 

1. ทีมผู้บริหารฯ ประกาศ
เจตจำนงต่อตา้นการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
2. จัดกิจกรรม/อบรม ให้
ความรู้แก่เจา้หน้าท่ี 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.65 

 
 
- 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเสริมสรา้ง              
ธรรมาภิบาลป้องกันและ    
ลดความเสีย่งในการเกิดทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปง 
เสรมิสร้างการป้องกันการ
ทุจริต จำนวน 1 มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางมาตรการเพื่อเป็นเป็น
แนวทางให้บุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และป้องกันการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน/เจ้าหนา้ที่ ใน
สังกัด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ         
ปง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำหนดมาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่งในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- กำหนดให้มีการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เคร่งครดั 
- กำหนดให้มีการตรวจสอบ 
เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกัน
ระหว่างข้าราชการ และ
เอกชน ที่อาจมีการทุจริตใน
โครงการที่มีงบประมาณสูง 
2. กำหนดนโยบาย และให้
ผู้บริหารประพฤติปฏิบตัิตน
ให้เป็นตัวอย่างท่ีดีในการ
ดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 



 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ 
ผู้ดำเนินการ/
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 

3 การประชาสัมพันธ์ และจัดทำ
คู่มือการป้องกันการทุจรติใน
การปฏิบัตริาชการ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ปง มีการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่เพื่อ
ป้องกันการทุจริตอย่างน้อย 
จำนวน ปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อเผยแพรม่าตรฐานและ
แนวทางในการป้องกันการทุจริต
ให้แก่บุคลากรในสังกัด สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปง 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอปง 

จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน
เพือ่ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ปง ทราบและถือปฏิบตัิโดย
เคร่งครดั 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.65 

- 

4 จัดตั้งศูนย์รบัเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนที่จัดตั้งข้ึนหรือ
พัฒนา จำนวน 1 ศูนย ์

สร้างช่องทางการตรวจสอบเฝา้
ระวังการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

เจ้าหน้าท่ี และประชาชน 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ผ่านศูนย ์
3. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
และส่งต่อหรือดำเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
4. รวบรวมและรายงานผล
การดำเนินการ 
5. พัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / ตค64.-กย.
65 

- 

5 การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ผลการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปงร้อยละ 
85 
 
 
 
 

1. ยกระดับความโปร่งใสและ
คุณธรรมในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
2. สรา้งความเชื่อมั่นในการเป็น
องค์กรที่มีการดำเนินกิจการอยา่ง
มีธรรมาภิบาลต่อสังคมและ
ผู้รับบริการ 

สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอปง 

1. การพัฒนาระบบการ
ทำงานของหน่วยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2. เปิดเผยข้อมลูข่าวสารและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเพื่อ
การตรวจสอบถ่วงดุล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มค.-กย.65 

- 



 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ 
ผู้ดำเนินการ/
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 

6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ปงในการต่อต้านการทุจริต 

มีกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณต์่อต้านการทุจรติ 
1 ครั้ง 

1. เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
2. เจ้าหน้าท่ีในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปงตระหนักรู้
ภัยปัญหาการทุจรติคอรร์ัปชั่น 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอปง 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ / มี.ค.65 

- 

 
 

       ลงชื่อ                   ผู้เสนอแผน                    ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน                   ลงชื่อ   ผู้อนุมัติแผน   
            (นายวินัย  ก๋องแก้ว)                        (นายประสาท  กันชัย)                (นายจีรศักดิ์  แก้วคำปา) 
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                            ผูช้่วยสาธารณสุขอำเภอ (ด้านบริหาร)      สาธารณสุขอำเภอปง 
    วันที่ 28 ตลุาคม 2564                                               วันที่ 28 ตุลาคม 2564                     วันที่ 28 ตลุาคม 2564        

               
   


