
 

  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในบุคลากรสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 3: วางรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

1.พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการ
เป็นข้าราชการที่ดีในโครงการอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ โดยบรรจุ
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การป้องกันการทุจริต ใน
หลักสตูรเพื่อให้ข้าราชการใหม่ใน
สังกัดกระทรวง สาธารณสุขสามารถ
ปรับฐานความคดิ (Mine set) และ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

1.1 การอบรมให้ความรู้ข้าราชการ
หรือบุคลากรที่บรรจุใหม่ เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานวินัยและการรักษา
วินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้
แนวคิด  
“แก้ทุจริต คิดฐานสอง” 

1.ข้าราชการที่บรรจุ
ใหม ่
หรือจ้างใหม ่
 
 
 
  
 
 

1.ร้อยละของบุคลากรใหม่ทีไ่ด้รับ
การอบรมเสรมิสร้างความรู้และ
ปลุกจิตส านึก 
 
 
 
 
 

ร่วมกับ สสจ.
ชุมพร 

กุมภาพันธ์256๓ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 
 

 

2.การส่งเสริมให้บุคลากรใน 
สังกัดปลูกและปลุกจิตส านึก 
ความซื่อสัตย์สุจริต วินัย 
ความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ 
ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออก 
จากหน้าท่ี ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
เหนือประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท า 
การอันเป็นการขดักันระหวา่ง 
ประโยชนส์่วนบุคคลและ 
ประโยชนส์่วนรวม 
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

2.1 กิจกรรมใหค้วามรู้และปลุก
จิตส านึกเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส าหรับบคุลากรในแต่ละ
เครือข่ายบริการระดับอ าเภอ ภายใต้
แนวคิด   “พอเพียง วินัย สุจริต จติ
อาสา” 
 

2.2 การจัดท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อ
รณรงค์กระตุ้นจิตส านึกบุคลากรใน
สังกัด 

บุคลากรสาธารณสุข
ในระดับเครือข่าย
บริการ 
 
 
 
 
 
หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
 
 

ร้อยละของเครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอที่บุคลากรใน
สังกัดได้รับการเสริมสร้าง
เสรมิสร้างองค์ความรู้และปลุก
จิตส านึกในรูปแบบต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 
ร้อยละของหน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทีม่ีการจดัท าสื่อ
สร้างสรรคเ์พื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกบุคลากรในหน่วยงาน 

4,000 บาท 
 
 
 
 

 
 

3000 บาท 

เมษายน256๓ 
 
 
 
 
 
 
เมษายน256๓ 

นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 
 
 
 
 
 
นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 
 
 

 

 



วัตถุประสงค์/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

3.ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยา
ข้าราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จรรยา
วิชาชีพของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจน
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 
ประการ ประกอบด้วย พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา และคา่นิยม
ของบุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบตัิตาม
ประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
และค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข 
รูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 
 
 
  
 
 
 
 

1.ร้อยละของหน่วยงานหรือหน่วย
บริการที่มีการส่งเสรมิให ้
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน จรรยาข้าราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จรรยาวิชาชีพของ
วิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมษายน256๓ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูคนดี 
เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลอื่น   
ในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอยา่ง 
และสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี 

4.1 โครงการคดัเลือกบุคคลต้นแบบ
คนดีศรสีาธารณสุขปะทิว 
 
 

บุคลากรในสังกัด 
 
 
 

.ได้บุคลากรต้นแบบท่ีเป็น
แบบอย่าง 
 

3000บาท มีนาคม 256๓ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 
 
 

 

5.น าค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข“MOPH”มาเป็นบรรทัด
ฐานสร้างวัฒนธรรมต่อตา้นการ
ทุจริต ในการประพฤติปฏิบตัิของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
 

5.1 กิจกรรมส่งเสริมการน าค่านิยม
บุคลากรสาธารณสุข “MOPH”ใน
หน่วยงานสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัสระแก้วทุก
รูปแบบ 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 

.ร้อยละของหน่วยงานหรือหน่วย
บริการที่มีการส่งเสรมิการน า
ค่านิยมบุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” 

- 
 

ธันวาคม 256๒ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 

คัดเลือก
จาก
หน่วยงา
นสังกัด 
สสอ./
รพ.สต. 

 
 
 
 

 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ 2  : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผิด (Accoutability) 
กลยุทธ์ที่ 2: เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 3: เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

วัตถุประสงค์/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

6.มีการประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
และมีการสื่อสารจริยธรรมที่ทรง
พลังท่ีแสดงออกถึงความโปร่งใสใน
การบริหารราชการและใหผู้้มสี่วนได้
เสีย สามารถตรวจสอบได ้

6.1 กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณต์่อต้านการทุจรติ  ของ
หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัด และ
หน่วยบริการในสังกัด 
 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 

สาธารณสุขอ าเภอและรพ.สต.ที่มี
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 

- 
 

มีนาคม 256๓ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 

 

7.พัฒนาหน่วยงานในสังกดัในการ
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้ทุก
ขั้นตอนของระบบราชการมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสขุ
มีความซื่อสตัย์ กลา้ยืนหยดัในสิ่งที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

7.1 กิจกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ส าหรับ สาธารณสุข
อ าเภอ และ รพ.สต.ในสังกัด 
 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีค่า
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
 

- 
 

มีนาคม 256๓ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 

 

8.สร้างความโปร่งใสในการจดัซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตาม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การ
เปิดเผยและวิธีการค านวณราคา
กลาง และให้คูส่ัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐท าบัญชีรับจ่ายของโครงการ
ที่เป็นคูส่ัญญา 
 

8.1 กิจกรรมสรา้งความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน ตาม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด 
 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานตามหลักความโปร่งใส 
 

- 
 

มีนาคม 256๓ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 

 



 
วัตถุประสงค์/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
9.เสริมสร้างระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9.1 การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสจ.
สระแก้ว 
9.2 กิจกรรมสนับสนุนให้หน่วยงาน 
หน่วยบริการในสังกัดมีการจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด ทุก
แห่ง 
 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดทีม่ี
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตามมาตรการที่ก าหนด 
 

- 
 

ตุลาคม256๒ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 

 

10.การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง 
โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดบั 
ต้องด าเนินการตามรูปแบบ ข้ันตอน 
วิธีการ อันเป็นสาระส าคัญที ่
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือหนังสอื
สั่งการก าหนดให้ถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นธรรม 

10.1กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณะกรรมการที่มีอ านาจในการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
หน่วยบริการด าเนินการชอบด้วย
กฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม 

หน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัด ทุก
แห่ง 
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
 

- มีนาคม256๓ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 

 

11.การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สืบสวนสอบสวนข้อร้องเรยีน
กล่าวหาให้มีประสิทธิภาพ 
 

11.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
 

บุคลากรในสังกัด 
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
ที่สามารถสืบสวนสอบสวนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ถูกต้องภายใน
เวลาที่ก าหนด) 

- ตุลาคม256๒ นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 

 

12.การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน 
ภายนอก และภาคีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต 

12.1 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 

หน่วยงานภายในและ 
ภายนอก และภาคี
เครือข่ายภาค
ประชาชน 
 

มีภาคีเครือข่ายเครือข่ายความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต 

จัดร่วมกับงาน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

พฤศจิกายน
256๒ 

นายฤทธี เพ็ชรนิล 
 

 

 

      ลงชื่อ                                  ผู้เสนอแผน 
(นายฤทธี  เพ็ชรนิล) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                          ลงชื่อ                                                ผู้อนุมัติแผน 
(นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ) 

สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 


