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หลักการและเหตุผล 

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายระยะเวลาการใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 ตามมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ก าหนดวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และบรรลุถึงเชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
  ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
จึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผ่น
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2559-2564) ที่ขยายเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ตามมติการประชุมคณะกรรมการส่ง เสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564) ที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แต่ละระดับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่นในทุกมิต ิ
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เป้าประสงค์ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น   จังหวัดน่าน มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 92 

วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การก าหนดยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
นาหมื่นให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากตนเองจะไม่กระท าทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร 
ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และการเพิกเฉยต่อการทุจริต เจตจ านงของผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่นทุกคนต้องร่วมกันท าให้องค์กรสะอาด
ปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้การป้องกันการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
เป็นธรรม และเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรมในทุกมิติภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มุ่งเนน้การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนสร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Analog Thinking) 
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

มุ่งเน้นการก าหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่นเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น ประจ าปีงบประมาณ  2565 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปลูกฝังจิตส านึกให้ 
ยึ ดถื อผลประ โยชน์ ของ
ป ร ะ เท ศช า ติ เ หนื อ ก ว่ า
ประโยชน์ส่ วนตนในการ
ผลิตบุคลากรของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

ประชุมชี้แจง การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน โดยใช้
โมเดล “STONG” 
ขับเคลื่อนในการปรับฐาน
ความคิดของการเป็น 
“บุคคลสาธารณะ”หรือ 
“ข้าราชการสมัยใหม่”  
 

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
การไม่ทนต่อการทุจริต
แก่บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนา
หมื่นได้รับการเสริมสร้าง
จิตส านึก ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

-  ธ.ค. 2564  - 
มี.ค. 2565 

งานพัฒนา
บุคลากร 

2. วางระบบรากฐานการ 
น าค่านิยม MOPH เป็น
รากฐานในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
การไม่ทนต่อการทุจริต
แก่บุคลากรใน
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการ/ พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีความ
เข้าใจและถือปฏิบัติตาม 
พรบ.ข้าราชการพลเรือน 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

-  ธ.ค. 2564 – 
มิ.ย. 2565 

งานพัฒนา
บุคลากร 

  



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนการสร้าง  
เครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อป้องกัน และ
หยุดยั้งการทุจริต 

จัดตั้งชมรมในนาม ชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน 
ภายใต้แนวคิด จิตพอพียง
ต้านทุจริต หรือโมเดล 
STRONG ที่ใช้พันธะสัญญา
ร่วมกัน คือ “สาธารณสุข 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้
ทุจริต จิตพอเพียง 
 

เพ่ือรณรงค์หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานมี
กลไกในการเฝ้าระวัง 
และหยุดยั้งการทุจริต 

บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

มีการร่วมกลุ่มของ
บุคลากรในหน่วยงานใน
นาม ชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น จ านวน  
1 ชมรม 

 - ธ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

กลุ่มงาน
สนับสนุน
บริหาร (ITA) 

2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

1. สร้างความตระหนักให้  
ผู้บริหารทุกระดับมีความ
รับผิดชอบ 

1. จัดท ามาตรการ กลไก 
และวางระบบในการ
ด าเนินการ ก าหนดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

เพ่ือการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเปิดเผยการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก 
 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่ 
1 การเปิดเผยข้อมูล 

- ธ.ค 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มงาน
สนับสนุน
บริหาร (ITA) 
- งานศูนย์ข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างความตระหนักให้ 
ผู้บริหารทุกระดับมีความ
รับผิดชอบ (ต่อ) 

2.ประกาศเจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร และบุคลากร
ในหน่วยงาน 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์
หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใสเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1 ครั้ง/ปี ผู้บริหาร และบุคลากร
ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนา
หมื่น มีการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 

- ธันวาคม  2564 กลุ่มงาน
สนับสนุน
บริหาร (ITA) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
การปฏิบัติงานให้มีความ 
โปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย 

1. จัดท ามาตรการป้องกัน
การทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ 
 
2 จัดท ามาตรการป้องกัน
และประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ 
 
3 จัดท ามาตรการเรี่ยไร 
การให้หรือรับของขวัญ 

เพ่ือเพ่ิมความเข้มงวด
ของระบบการ
ตรวจสอบภายในของ
สถานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 
จ านวน  32 คน 

ร้อยละ 100 ของสถาน
บริการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่นจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
สนับสนุน
บริหาร (ITA) 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
การปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (ต่อ) 

4 จัดท ามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการ 
 
5 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนของหน่วยงาน 
 
6 สร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

เพ่ือก ากับดูแล 
มาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่เป็น
รูปธรรม 
 

กลุ่มงานใน
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

ร้อยละ 100 ของสถาน
บริการในสังกัดมีคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 ของการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 
 
 
 
 

- ธ.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2564 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 



9 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก 
การเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 

1. จัดท าคู่มือการด าเนินงาน 
เรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน 
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

2. จัดท าคู่มือการด าเนินงาน 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
 

3. จัดท ากรอบแนวทางการ 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมใน 
การป้องกันการรับสินบนทุก 
รูปแบบ  
 

4. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
 

5. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การยืมพัสดุประเภทใช้ 
สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของ 
รัฐ 
 

6. จัดท าแนวทางการปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนของหน่วยงาน 
 
 

เพ่ือยกระดับกลไก 
มาตรการ 
กระบวนงาน และ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนา
หมื่น ในการป้องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

มีการจัดท า
คู่มือ/แนวทาง 
อย่างน้อย 6 
คู่มือ 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางท่ีก าหนดไว้ 

- ธ.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

กลุ่มงาน
สนับสนุน
บริหาร (ITA) 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างความตื่นตัวในการ 
แสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคม และ/หรือกฎหมาย  
 
 

พัฒนาเครื่องมือการ
แจ้งเบาะแสการกระท า
ผิดให้หลากหลาย
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์, 
ไปรษณีย์, 
เว็บไซต์, 
Facebook, 
Line 
 
 
 

สร้างช่องทางการให้ข้อมูล
การทุจริตได้ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

- ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

-กลุ่มงาน
สนับสนุนบริหาร 
(ITA) 
-งานศูนย์ข้อมูล 

2. ก ากับติดตามการ 
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทาง ที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือควบคุมก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

บุคลากรใน
สังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางท่ีก าหนดไว้ 
 

- ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มงาน
สนับสนุนบริหาร 
(ITA) 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนาเครือข่ายและ 
บูรณาการกระบวนการด้าน 
การปราบปรามการทุจริต 

1. กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้น
การมีส่วนรวมการสร้าง
ความเข้มแข็งของ "บวร" 
(บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสน
สถาน/โรงเรียน-ส่วน
ราชการ) 
 
2. ก าหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องการ
และปราบปรามการทุจริต
ทุกรูปแบบ ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานและการป้องกัน
การทุจริต 
 

มุ่งเน้นการมีส่วนรวม
การสร้างความเข้มแข็ง
ของ "บวร" (บ้าน-
ชุมชน/วัด-ศาสน
สถาน/โรงเรียน-ส่วน
ราชการ) 
 
เพ่ือประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

สมาชิกชมรม
จริยธรรม 
จ านวน 32 
คน 
 
 
 
บุคลากรใน
สังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

ร้อยละ 80 ของสมาชิก
ชมรมจริยธรรมเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
มีการส่งเสริมและพัฒนา
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 
 
 
 
 
 
ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 
 

กลุ่มงาน
สนับสนุน
บริหาร (ITA) 
 
 
 
 
กลุ่มงาน
สนับสนุน
บริหาร (ITA) 

 
 
 
  ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า  ลงชื่อ                                         ผู้เห็นชอบ    ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติ 
            (นางสาวรจนา  ธิเขียว)                                 (นายรัฐศาสตร์   ขันยอด)               (นายวิชัย   ศิริวรวัจน์ชัย) 
              เจ้าพนักงานธุรการ                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น  
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รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 10 มีนาคม 2565) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 

ประชุมชี้แจง การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงาน โดยใช้โมเดล 
“STONG” ขับเคลื่อนในการปรับ
ฐานความคิดของการเป็น “บุคคล
สาธารณะ”หรือ “ข้าราชการ
สมัยใหม่” 
 

ร้อยละ 100 ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่นได้รับการ
เสริมสร้างจิตส านึก ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

ร้อยละ 78 ของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น เข้าร่วมชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

-  - - 

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและ
การรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิ
ให้กระท าผิดวินัย 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีความเข้าใจและถือ
ปฏิบัติตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

บุคลากรใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
บรรจุใหม่ ได้รับการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
 

- - - 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 

จัดตั้งชมรมในนาม ชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน ภายใต้
แนวคิด จิตพอพียงต้านทุจริต หรือ
โมเดล STRONG ที่ใช้พันธะสัญญา
ร่วมกัน คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง 

มีการร่วมกลุ่มของบุคลากร
ในหน่วยงานในนาม ชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น จ านวน 1 
ชมรม 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
นาหมื่น 

ร้อยละ 78 ของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น เข้าร่วมชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

- - - 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

การ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

จัดท ามาตรการ กลไก และวางระบบ
ในการด าเนินการ ก าหนดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่ 1 
การเปิดเผยข้อมูล 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผย
ข้อมูล ไตรมาสที่ 1 คะแนน 5 

- - - 

ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
และบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหาร และบุคลากรใน
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น มีการ
ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 

บุคลากรใน
สังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร และ
บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
นาหมื่น มีการประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 24  
พฤศจิกายน  2564 
 

- - - 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

1. จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 
2 จัดท ามาตรการป้องกันและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการ 
 
3 จัดท ามาตรการเรี่ยไร การให้หรือรับ
ของขวัญ 
 
4 จัดท ามาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการ 
 
5 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักและภารกิจสนับสนุนของ
หน่วยงาน 
 
6 สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

ร้อยละ 100 ของสถาน
บริการในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 
จ านวน 30 คน 
 

ร้อยละ 100 ของสถานบริการใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
นาหมื่นรับทราบมาตรการต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 ของการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- - - 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

การ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

1. จัดท าคู่มือการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 
2. จัดท าคู่มือการด าเนินงานเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
3. จัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการรับ 
สินบนทุกรูปแบบ  
 
4.จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม
พัสดุประเภทใช้คงรูประหว่าง
หน่วยงานของรัฐ 
 
5. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม 
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐ 
 
6. จัดท าแนวการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่นปฏิบัติงานตาม
คู่มือ/แนวทางท่ีก าหนดไว้ 

มีการจัดท าคู่มือ/
แนวทาง อย่างน้อย 
6 คู่มือ 

ร้อยละ 100 ของสถานบริการใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
นาหมื่นรับทราบและปฏิบัติตาม
คู่มือ/แนวทางตามที่ก าหนดไว้ 

- - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
การ

เบิกจ่าย 
คงเหลือ 

1.สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคม และ/หรือกฎหมาย 

สร้างช่องทางการให้ข้อมูล
การทุจริตได้ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์, 
ไปรษณีย์, เว็บไซต์, 
Facebook, Line 

สสอ.นาหมื่นได้พัฒนาเครื่องมือ
การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดให้
หลากหลายช่องทาง เช่น
โทรศัพท์, ไปรษณีย์, เว็บไซต์, 
Facebook,ตู้รับเรื่องร้องเรียน  

- - - 

2.ก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทาง ที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ในสังกัด สสอ.นาหมื่น 
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางท่ีก าหนดไว้ 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ปฏิบัติงานตามคู่มือที่ก าหนดไว้ 

- - - 

3.กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้นการมีส่วนรวมการ
สร้างความเข้มแข็งของ "บวร" (บ้าน-ชุมชน/
วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ) 

ร้อยละ 80 ของสมาชิก
ชมรมจริยธรรมเข้าร่วม
กิจกรรม 

สมาชิกชมรมจริยธรรม 
จ านวน 32 คน 

ร้อยละ 78 ของสมาชิกชมรม
จริยธรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม
จิตอาสา 

- - - 

4. ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการป้องการและปราบปราม
การทุจริตทุกรูปแบบ ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและการป้องกัน
การทุจริต 

มีการส่งเสริมและพัฒนา
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาหมื่น 

บุคลากรในสังกัด สสอ.นาหมื่น
ได้รับการอบรม ถ่ายทอดความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ 

   

 
           ลงชื่อ                                               ผู้รายงาน 
                                                                                                                                   (นางสาวรจนา    ธิเขียว) 
                                                                                                                                       เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                                                                 วันที่  11  มีนาคม  2565 
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ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
  
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิโครงการ ปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการมี ดังนี้ 

1. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม/การสัมมนา/การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ 
พนักงานราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานบางคนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

2. เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลมีมาตรการด้านการป้องกันโรค/สุขภาพ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก และอาจมีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ข้อเสนอ 
1. การเสริมสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมีการปลุกฝังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น โดยการปลูกจิตส านึกให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์นั้น ควรจะต้องด าเนินการในลักษณะที่ให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับและอย่างต่อเนื่อง รวมถึงครอบคลุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
1. ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฏหมายที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันให้กับบุคลากรในหน่วยงาน สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพ่ือร่วมงานได้ อันจะเป็นการสร้างค่านิยมให้เป็นองค์โปร่งใสไร้ทุจริตทั่วทั้งองค์กร 
2. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต้องมีการก าหนดกลไก ที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

กลุ่มงานสนับสนุนบริหาร 
 

054 718714 
 
 
 
 


