
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริิตประพฤติมิชอบิ 
และส่งเสริมจริยธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕65 
 



บทน า 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค าได้ ดำเน้ินการจ้ัดทำแผนปฏิบ้ัต้ิการป้ องก้ันและปราบปราม
การทุ้จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบประจำป้ีงบประมาณ้พ.ศ.๒๕๖4้ขึ้นเพื่อให้ สอดคล้ องก้ับยุ้ทธศาสตร้ ชาต้ิว้ าด้ วย
การป้ องก้ันและปราบปรามการทุ้จร้ิตระยะที่๓้้้(พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔)  โดยม้ีเป้ าหมายหล้ัก้เพ้ื่อการส งเสริมการ
สร างจิตสำนึกในการป้องก้ันและปราบปรามการทุจริตและสร้ างมาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต อการ
ทุจริตและประพฤตมิ้ิชอบ 

แผนปฏ้ิบัติการฯฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางที่ส าค้ัญในการด าเน้ินแผนงาน/โครงการ/ก้ิจกรรมประจำป้ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕65 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า้เพ่ือให การขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า้เพื่อต อต านการทุจริตบรรลุผมสัมฤทธิ์อย างมีประสิทธิภาพ้และส งเสริมจริยธรรมให 
เกิดขึ้นในองค กร 

 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรม 
้้้้และความโปร งใสในการด าเนินงานของหน วยงานภาครัฐ



 
วิัตถิุประสงค ์
 

๑. เพื่อส้ งเสริมพฤติกรรมการท างานของเจ้ าหน้ าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า้ให้ ปฏ้ิบัติงาน
ด วยความซ่ือสัตย สุ้จริตและโปร้ งใสมุ งมั่นให เก้ิดประสิทธิภาพ 
 

๒. เพื่อส้ งเสร้ิมให้ เจ้ าหน้ าท่ีในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค าม้ีคุ้ณธรรมจร้ิยธรรมคำน้ึงถ้ึง
ประโยชน้ ส้ วนรวมมากกว้ าผลประโยชน้ ส้ วนตนและม้ีค้ ำน้ิยมที่ไม้ ทน้ต อการทุจริตไม รับสินบน 
 

๓. เสริมสร้ างความเข มแข็งและพ้ัฒนากลไกในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งม้ีการตรวจสอบและ
ถ วงดุลการใช อำนาจให้ เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันิปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบิและส่งเสริมจริยธรรมิของิส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
ประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.2565 

 

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

งบประมาณ 

1 การสร างจิตส านึก้ค านิยม
ของบุคลากรให ปฏิเสธและ
ต อต านการทุจริต 

ร อยละ้80้ของบุคลากรที่
ได รับการปลูกฝังทัศนคติ้
ค านิยมเกี่ยวกับการต อต าน
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 

เพื่อสร างทัศนคติและจติส านึกใน
การต อต านการทุจรติประพฤติมิ
ชอบให กับบุคลากรในสังกัดของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียง
ค า 

เจ าหน าท่ีในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเชียงค า 

1. ทีมผู บริหารฯ้ประกาศ
เจตจ านงต อต านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
2.้จัดกิจกรรม/อบรม้ให 
ความรู แก เจ าหน าท่ี 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้มค.-กย.65 

 
 
- 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเสริมสร าง้้้้้้้้้้้้้้
ธรรมาภิบาลป้องกันและ้้้้
ลดความเสีย่งในการเกิดทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า้
เสรมิสร างการป้องกันการ
ทุจริต้จ านวน้1้มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางมาตรการเพื่อเป็นเป็น
แนวทางให บุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเชียง
ค า้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและป้องกันการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน วยงาน/เจ าหน าที่้ใน
สังกัด้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ้้้้้้้้้
เชียงค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดมาตรการวิเคราะห 
ความเสีย่งในการใช จ าย
งบประมาณ 
-้ก าหนดให มีการตรวจสอบ
การใช จ ายงบประมาณอย าง
เคร งครดั 
-้ก าหนดให มีการตรวจสอบ้
เฝ้าระวังกรณีการร วมมือกัน
ระหว างข าราชการ้และ
เอกชน้ที่อาจมีการทุจริตใน
โครงการที่มีงบประมาณสูง 
2.้ก าหนดนโยบาย้และให 
ผู บริหารประพฤติปฏิบตัิตน
ให เป็นตัวอย างท่ีดีในการ
ด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้มค.-กย.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 



 

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

งบประมาณ 

3 การประชาสัมพันธ ้และจัดท า
คู มือการป้องกันการทุจรติใน
การปฏิบัตริาชการ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เชียงค า้มีการจัดท าคู มือการ
ปฏิบัติงานเผยแพร เพื่อ
ป้องกันการทุจริตอย างน อย้
จ านวน้ปีละ้1้ครั้ง 

เพื่อเผยแพร มาตรฐานและ
แนวทางในการป้องกันการทุจริต
ให แก บุคลากรในสังกัด้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 

เจ าหน าท่ีในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเชียงค า 

จัดท าคู มือในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ้และแจ งเวียน
ให เจ าหน าที่ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เชียงค า้ทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร งครดั 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้มค.-กย.65 

- 

4 จัดตั้งศูนย รบัเรื่องร องทุกข ้
ร องเรียน้การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ศูนย รับเรื่องร องทุกข 
ร องเรียนที่จัดตั้งข้ึนหรือ
พัฒนา้จ านวน้1้ศูนย  

สร างช องทางการตรวจสอบเฝา้
ระวังการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

เจ าหน าท่ี้และประชาชน 1. ด าเนินการจัดตั้งศูนย รับ
เรื่องร องทุกข ร องเรียน 
2.้ประชาสัมพันธ ช องทาง
การร องเรียนและแจ งเบาะแส
ผ านศูนย  
3.้รับเรื่องร องทุกข ร องเรียน้
และส งต อหรือด าเนินการ
เรื่องร องทุกข ร องเรียน 
4.้รวบรวมและรายงานผล
การด าเนินการ 
5.้พัฒนาช องทางการ
ร องเรียนและแจ งเบาะแสทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้ตค64.-กย.
65 

- 

5 การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร งใสในการ
ด าเนินงานของหน วยงาน
ภาครัฐ้(ITA) 

ผลการด าเนินงานด าน
คุณธรรมและความโปร งใส
การด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า
ร อยละ้85 
 
 
 
 

1. ยกระดับความโปร งใสและ
คุณธรรมในการด าเนินงานของ
หน วยงาน 
2.้สร างความเชื่อมั่นในการเป็น
องค กรที่มีการด าเนินกิจการอย าง
มีธรรมาภิบาลต อสังคมและ
ผู รับบริการ 

ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเชียงค า 

1. การพัฒนาระบบการ
ท างานของหน วยงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2.้เปิดเผยข อมลูข าวสารและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเพื่อ
การตรวจสอบถ วงดุล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้มค.-กย.65 

- 



 

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

งบประมาณ 

6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ 
ของเจ าหน าท่ีในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เชียงค าในการต อต านการ
ทุจริต 

มีกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ ต อต านการทุจรติ้
1้ครั้ง 

1. เพื่อสร างค านิยมองค กร้
โปร งใส้ไร ทุจริต 
2.้เจ าหน าทีใ่นสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า
ตระหนักรู ภัยปญัหาการทุจรติ
คอร รัปช่ัน 

เจ าหน าท่ีในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเชียงค า 

1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
2.้เผยแพร ประชาสัมพันธ ให 
เข าร วมกิจกรรม 
3.้ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
ฯ้/้มี.ค.65 

- 

 
 

               
   


