
 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานาธารณสุขอ าเภอควนเนียง ระยะ 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖5) 

  



 
 

ค าน า 
จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของชาติ ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ นั้น  

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง ระยะ 4 ปี พ.ศ. (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๕) ขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางให้หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัด ยึดถือและถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง  
  



 
 

ส่วนที ่๑ 

1. ความเป็นมา  
๑. การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม 

ในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาทั้งหมด และ 
“ระบบ” เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ”และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการ
ลงโทษ ผู้กระท าผิดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน  

ในที่ประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ต้องกระท าอย่างจริงจังโดย ยึดหลักการบริหาร
จัดการที่ด ีดังนี้  

๑.๑. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบและนาเผยแพร่  
ต่อสาธารณะ การเอาผู้กระท าผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม  

๑.๒ การท าให้การบริหารงานในทุกองค์การมีความโปร่งใส โดยการเปิดเผยขั้นตอนการท างานให้ผู้ติดต่อทราบ มีระยะเวลาก ากับการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ มีกฎระเบียบน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยาก และให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด เพ่ือปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน  
จากผู้ใช้บริการ  

๑.๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระท าได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่
มีโอกาสจะใช้อ านาจไปในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังด ารงต าแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมี
องค์กรอิสระท่ีมีอ านาจเพียงพอในการติดตามตรวจสอบผู้กระท าการคอร์รัปชัน เพ่ือน ามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม  

๑.๔ ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็นสากล  
๑.๕ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรือบุคคลเป็นการ

เฉพาะ เช่น การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารเกี่ยวกับที่ดิน หรืองานศุลกากร  
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๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ
มีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  

๓. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

๒. หลักการและเหตุผล  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ของส านักงาน ป.ป.ท. กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้  

๑. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด  
๒. วางแผน ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
๓. สอบทาน ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจากระบบงานและตัวบุคคล  
๔. สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
๕. ประสานงาน เร่งรัดและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ปปช. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand”  
พันธกิจ :  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”  
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย  

แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  
วิสัยทัศน์ :  “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”  
พันธกิจ :  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มีประสิทธิภาพ”  
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  

เป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นแผนแม่บท  

วัตถุประสงค์หลัก : ๑. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่งต้านทุจริต  
๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริต และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
๔. ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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ส่วนที ่๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๕) ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๕) 

(ภายใต้ยุทธศาสตร ์กลยทุธ ์และแนวทางตามแผนแม่บทฯกระทรวงสาธารณสุข) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๒ : ปลูกฝังจิตสานึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในบุคลากรสาธารณสุข 

มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

๑.พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการเป็น
ข้าราชการที่ดีในโครงการอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม ่โดยบรรจุเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน การป้องกันการทุจริต ในหลักสตูร
เพื่อให้ข้าราชการใหม่ในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขสามารถปรับฐานความคิด  
(Mine set) และยดึถือประโยชน์ของ
ประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์สว่นตน 

การอบรมให้ความรู้
ข้าราชการหรือบุคลากรที่
บรรจุใหม ่เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานวินัยและการ
รักษาวินัย ผลประโยชน์
ทับซ้อน ภายใต้แนวคิด  
“แก้ทุจริต คิดฐานสอง”  

ข้าราชการ / ลูกจ้างฯ 
ที่บรรจุใหม ่

ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่
ได้รับการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้และปลูกจิตส านึก 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

๒.การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปลูกและ
ปลุกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต วินัย 
ความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าท่ี ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
เหนือประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและ 
ประโยชนส์่วนรวมโดยน าระบบเลข“ฐานสิบ 
Analog”และระบบเลข“ฐานสอง Digital”มา
ปรับใช้เป็นแนวคิดในการปฏิบัติงาน และ 
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย“พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา” 

1.กิจกรรมให้ความรู้และ
ปลุกจิตสานึกเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส าหรับบคุลากรในแต่
ละเครือข่ายบริการระดับ
อ าเภอ ภายใต้แนวคดิ 
“แก้ทุจริต คิดฐานสอง” 
แบบเชิงรุกในระดับพ้ืนท่ี 
 
 
 

บุคลากรสาธารณสุขใน
ระดับเครือข่ายบริการ
ระดับอ าเภอ และ
ต าบล 

ร้อยละของเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับ
อ าเภอ และต าบลที่
บุคลากรในสังกัดได้รับการ
เสรมิสร้างเสริมสร้างองค์
ความรูล้ะปลุกจิตสานึกใน
รูปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

    สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 
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มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

๒.การจัดท าสื่อสร้างสรรค์
เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสา
นึกบุคลากรในสังกัด 

หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง  

ร้อยละของหน่วยงานและ
หน่วยบริการในสังกัดที่มี
การจัดท าสื่อสรา้งสรรค์
เพื่อรณรงค์สร้างจติสานึก
บุคลากรในหน่วยงาน 

    สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

๓.ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏบิัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน จรรยา
ข้าราชการของส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพต่างๆ 
ตลอดจนคณุธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย ๔ 
ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจรติ 
จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข 
MOPH 

กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม จรรยาวิชาชีพ 
และค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข รูปแบบต่างๆ  
 

หน่วยงาน/หน่วย
บริการในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการทีม่ีการ
ส่งเสริมให ้ 
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยา
ข้าราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น 

    สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

๔.การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูคนดี เพื่อเป็น
บุคคลตัวอย่างบุคคลอื่น ในหน่วยงานได้ยึดถือ
เป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้เป็น
คนด ี 
 
 

โครงการคดัเลือกบุคคล
ต้นแบบคนดีศรี
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
 

บุคลากรในสังกัด  
 

ได้บุคลากรต้นแบบท่ีเป็น
แบบอย่าง 
 

    สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3 : วางรากฐานการนาค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

๑. น ำค่ำนิยมของบุคลำกรสำธำรณสุข
“MOPH”มำเป็นบรรทัดฐำนสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต ในกำรประพฤตปิฏิบัติของ
บุคลำกรกระทรวงสำธำรณสุข  
 

๑. กิจกรรมส่งเสรมิการน า
ค่านิยมบุคลากร
สาธารณสุข “MOPH”  
ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอควนเนียง  
ทุกรูปแบบ 
 

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด 
 

ร้อยละของหน่วยงำนหรือ
หน่วยบริกำรทีม่ีกำร
ส่งเสริมกำรนำค่ำนิยม
บุคลำกรสำธำรณสุข 
“MOPH”  
 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

๒. กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนด ีคนเก่ง  
มีคุณธรรมและมคีวำมสุข บนพ้ืนฐำนกำร
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมสจุริต 
 

๒. กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขให้
เป็นคนด ีคนเก่ง  
มีคุณธรรมและมคีวามสุข 
บนพ้ืนฐานการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและวัฒนธรรม
สุจรติ อ.ควนเนียง  
 
 

บุคลากรในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยงำนหรือ
หน่วยบริกำรทีม่ีกำร
พัฒนำบุคลำกร
สำธำรณสุขใหเ้ป็นคนด ี
คนเก่ง มีคุณธรรมตำม
แนวทำงที่ก ำหนด  
 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 

มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพถึงอันตรายจาก
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

กิจกรรมจดัตั้งและให้
ความรู้เครือข่ายบุคลากร
สาธารณสุข อ าเภอควน
เนียง ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 
 

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยงาน
ระดับสาธารณสุขอ าเภอ
และรพ.สต.ที่มีการจดัตั้ง
กลุ่มต่อตา้นการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ ๒ : สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๑: สร้ำงควำมตระหนักให้ผู้บริหำรทุกระดับมีควำมพร้อมรับผิด (Accountability)  
กลยุทธ์ที่ ๒: เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมำย 

มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

กลยุทธ์ที่ ๑: 
๑.มีการประกาศเจตจานงของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริตและมีการสื่อสารจริยธรรมที่
ทรงพลังท่ีแสดงออกถึงความโปร่งใสในการ
บริหารราชการและให้ผูม้ีส่วนได้เสีย สามารถ
ตรวจสอบได ้

 
กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณต์่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน และ
หน่วยบริการในสังกัด 

 
สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

 
ร้อยละของหน่วยงาน
ระดับสาธารณสุขอ าเภอ
และ รพ.สต.ที่มีการ
ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

กลยุทธ์ที ่๒:  
๑.พัฒนาหน่วยงานในสังกัดในการร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้
ทุกขั้นตอนของระบบราชการมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้และการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขมีความซื่อสัตย ์กล้ายนืหยัดในสิ่ง
ทีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
กิจกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ส าหรับ
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และ รพ.สต.ใน
สังกัด 
 

 
สสอ./รพ.สต.ในสังกัด 

 
ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) มีค่าคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ ๒ : สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๒: เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมำย 

มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

๒.พัฒนาความรู้บุคลากรสาธารณสุข 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะในการปฏิบตัิงานระบบบรหิารพัสดุ
ภาครัฐอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

กิจกรรมการให้ความรู้และ
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการที่บุคลากร
ด้านพัสดไุดร้ับการอบรม
ให้ความรู้หรือการพัฒนา
ศักยภาพด้านการปฏิบตั ิ
 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

๓.สร้างความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การ
เปิดเผยและวิธีการค านวณราคากลาง และให้
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐทาบญัชีรับจ่าย
ของโครงการที่เป็นคู่สญัญา 

กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการจดัซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน
สาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ อ.ควนเนียง  
 

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
การด าเนินงานตามหลัก
ความโปร่งใส 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

๔.ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use 
หรือ RDU) ในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมรณรงค์ให้หน่วย
บริการในสังกัดใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 
 
 
 
 

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยบริการที่
มีการรณรงค์การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 
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มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

5.ส่งเสรมิและบังคับใช้แนวปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน : กรณี
การเรีย่ไร การให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด อย่างเคร่งครัด 

กิจกรรมส่งเสริมให้
หน่วยงาน หน่วยบริการใน
สังกัดปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือน : กรณีการเรี่ยไร 
การให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใด อย่าง
เคร่งครดั 
 

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยงาน 
หน่วยบริการในสังกัดที่
ได้รับการส่งเสรมิและถือ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมทีก่ าหนด 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

6.เสริมสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. การจดัตั้งศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ สสอ.ควนเนียง 
๒. กิจกรรมสนับสนุนให้
หน่วยงาน หน่วยบริการใน
สังกัดมีการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข ์
 

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยงาน 
หน่วยบริการในสังกัดมี
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

 

  



 
 

~ 12 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ ๒ : สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๓: เพ่ิมประสิทธิภำพกลไกกำรเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม 

มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

๑.การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้าง
วินัยและระบบคณุธรรมแก่ข้าราชการพลเรือน 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

กิจกรรมการเสริมสรา้งให้ 
บุคลากรสาธารณสุขมีวินัย
และป้องกันการกระท าผดิ
วินัย 

บุคลากรในสังกัด  
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการที่บุคลากร
ได้รับการเสรมิสร้างวินัย
และป้องกันการกระท าผดิ
วินัย 
 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 
 

๒.การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
เงินเดือน เลื่อนระดับต้องด าเนินการตาม
รูปแบบ ข้ันตอน วิธีการ อันเป็นสาระส าคัญ 
ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีก าหนด หรือหนังสือ
สั่งการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
คณะกรรมการที่มีอ านาจ
ในการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงาน หน่วย
บริการให้ด าเนินการที่
ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส 
เป็นธรรม 
 

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลลดลง
จากปีท่ีผ่านมา 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

 

  



 
 

~ 13 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ ๓ : เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑: เพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนำเครือข่ำยและบูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

มาตรการ / แนวทาง โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
62 63 64 65 

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน
สอบสวนข้อร้องเรยีนกล่าวหาใหม้ี
ประสิทธิภาพ  
 

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสืบสวนสอบสวนเรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหา
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด  
 

บุคลากรในสังกัด  
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาที่สามารถสืบสวน
สอบสวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ถูกต้อง
ภายในเวลาทีก่ าหนด)  
 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 
 

๒.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืกับ
หน่วยงานท้ังภายใน ภายนอก และภาคี
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมสร้างภาคี
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต 

สสอ./รพ.สต.ในสังกัด  
 

มีภาคีเครือข่ายเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

/ / / / สสอ.ควนเนยีง 
รพ.สต.ในสังกัด 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                            
ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน 
           (นายณัฐพงศ์  ด้วนมี) 
ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ   
 วันท่ี 12  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 

 
ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบแผน 
       (นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์) 
ต าแหน่ง       สาธารณสุขอ าเภอควนเนียง 
 วันท่ี 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 


