แผนปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖3
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมืน่ จังหวัดนาน

คํานํา
จากการที่คณะกรรมการ{เองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตของชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเปนยุทธศาสตรชาติที่ปรับปรุง
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เพื่อใหทันตอสถานการณการทุจริตที่
ประซาซนและหนวยงานตองเผชิญอยูจริง ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรที่สําคัญ รวม ๖ ยุทธศาสตร นั้น
ในสวนชองกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนยปฏิบัติการต อตานการทุจริตไดจัดทําแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจําปชองหนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานชองศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตสํานักงาน สาธารณสุขอําเภอนานอยจังหวัดนาน เปนไปตามยุทธศาสตรชาติขางตนและแผนแมบทชองกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอยจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาหมื่น จังหวัดนาน เพื่อเปนแนวทาง ใหหนวยงาน หนวยบริการในสังกัดยึดถือ และถือปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ความเปนมา

สวนที ๑ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ{เองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

๑

๑. การทุจริตคอรัปชั่นเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน ทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคม ในวงกวาง ความไม
โปรงใสและการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกซนและการเมีอง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เปนตนเหตุสําคัญของปญหาทั้งหมด และ “ระบบ” เปน ปจจัยสําคัญเซนเดียวกับ
“คน” ที่กอใหเกิดความไมโปรงใสและการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ระบบราชการและหนวยงานของรัฐ”และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ใช,ซอง'วาง จากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไมได
ใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนลมเหลว ระบบอุปถัมภเขมแข็งกวาระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ ผูกระทําผิดไมคักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกลาว
ทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส ความไมเปนธรรม รวมทั้งเอื้อตอการทุจริตคอรัปชั่นชัน
ในที่ประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นรวมกันวา การแกไขปญหาคอรับชัน ตองกระทําอยางจริงจังโดย ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้
๑.๑. การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ถือเปนหนาที่ของทุกคนในสังคมที่ตองรวมมือกันในการรายงานขอมูล การติดตามตรวจสอบและนาเผยแพร ตอ สาธารณะ การ
เอาผูกระทําผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
๑.๒ การทําใหการบริหารงานในทุกองคการมีความโปรงใส โดยการเปดเผยขึ้นตอนการทํางานใหผูติดตอทราบ มีระยะเวลากํากับการดําเนินงานในขึ้นตอนตาง ๆ มี
กฎระเบียบนอยที่สุด เพื่อไมใหเกิดความยุงยาก และใหมีการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่นอยที่สุด เพื่อปดโอกาสที่เจาหนาที่จะเรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากผูใชบริการ
๑.๓ ผูปฏิบัติหนาที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได การตรวจสอบตองสามารถกระทําไดทั้งจากภายในและภายนอกองคการ การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงที่มี โอกาสจะใช
อํานาจไปในทางมิชอบตองแจงบัญชีทรัพยสินทั้งกอนและหลังดํารงตําแหนงตอหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปดใหมีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมีองคกรอิสระ ที่มีอํานาจเพียงพอใน
การติดตามตรวจสอบผูกระทําการคอรัปชั่นชัน เพื่อนามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
๑.๔ ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเปนสากล
๑.๕ มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตองเปนไปโดยเสมอภาค ไมเถือกปฏิบัติตอกลุมบุคคล หรือบุคคลเปนการ เฉพาะ เซน การ
นาระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารเกี่ยวกับที่ดิน หรืองานศุลกากร
๒. คณะรักษาความสงบแหงชาติ มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันนที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนด แนวทาง/
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการบีองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
สวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง

๒
เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการหรือ มีสวนรวมกับการทุจริตประพฤติ มิชอบ ทั้งใน
ฐานะตัวการ ผูใซหรือผูส นับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมายระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวชองกับการบริหารงานบุคคล โดยให บังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบชาดและรวดเร็ว
๓. พลเอกประยุทธ จันทรโอซา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายชองคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบญั ญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการบีองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกผังคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีชองความเปนชาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อบีองกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิ ชอบชองเจาหนาที่ชองรัฐทุกระดับ
อยางเครงครัด

หลักการและเหตุผล
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอยจังหวัดนาน มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ มาตรการตาง ๆ ใน
การตอตานการทุจริตคอรัปชัน่ ในหนวยงาน รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบตั ิการตอตานการทุจริตคอรัปชัน่ เพื่อทําหนาที่ ดังนี้
๑. ติดตามและวิเคราะหสถานการณที่เกี่ยวชองกับการทุจริตชองหนวยงานในสังกัด
๒. วางแผน ปฏิบัติการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองหนวยงาน
๓. สอบทาน ปรับปรุงระบบการบีองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นจากระบบงานและตัวบุคคล
๔. สรางความตระหนักและสงเสริมใหชาราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๕. ประสานงาน เรงรัดและติดตามการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร ป.ป.ช. ะ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
วิสัยทัศน : “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตานทุจริต (Zero Tolerrance&Clean Thailand)
พันธกิจ : “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเซิงระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

ยุทธศาสตร ะ ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกัน้ การทุจริตเซิง
นโยบาย ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเซิงรุก ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แผนแมบทกระทรวงสาธารณสุข ะ
แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิขอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน : “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต”
พันธกิจ : “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเซิงระบบ ใหมีประสิทธิภาพ”
ยุทธศาสตร ะ ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางกลไกการปองกันการทุจริต ยุทธศาสตรที่ ๓
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
เปาหมายประสงคเชิงยุทธศาสตร ะ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุฃมีคา คะแนนสูงกวารอย
ละ ๙๐ เมื่อสิ้นแผนแมบท
วัตถุประสงคหลัก ะ ๑.เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุงตานทุจริต
๒.เพื่อสรางความเขมแข็งของกลไกการปองกันทุจริต และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๓.เพื่อความเขมแข็งของกลไก
ปราบปรามการทุจริต การบังคับใชกฎหมายใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม
๔.สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางที่ดีและเปนผูน าการเปลีย่ นแปลง (Change agent) ดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัตกิ ารปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 2 : ปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนในบุคลากรสาธารณสุข
มาตรการ/แนวทาง
1.การสงเสริมใหบุคลากรใน
สังกัดปลูกและปลุกจิตสํานึก
ความซื่อสัตย สุจริต วินัย
ความรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ถือประโยชนสวนรวม แยก
เรื่องสวนตัวออกจากหนาที่
ยึดประโยชนสวนรวมเหนือ
ประโยชนสว นตัว ไมกระทํา
การอันเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม
2 .สงเสริมใหเจาหนาที่ใน
สังกัดปฏิบตั ิตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
จรรยาขาราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จรรยาวิชาชีพ
ของวิชาชีพตางๆ ตลอดจน
คุณธรรมที่พึงประสงคของคน
ไทย 4 ประการ
ประกอบดวย พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา และคานิยม
ของบุคลากรสาธารณสุข
“MOPH”

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
ปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน จิต
พอเพียงตานทุจริต แก
บุคลากรสาธารณสุข
อําเภอนาหมื่น ประจําป
งบประมาณ 2562

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1. เพื่อใหบุคลากร
บุคลากรสาธารณสุขใน
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น สังกัดจํานวน 35 คน
มีความรูความเขาใจเรื่อง
การปองกันการมี
ผลประโยชนทับซอน
2. เพื่อกําหนดแนว
ทางแกไขความเสีย่ งที่
เกิดจากการมี
ผลประโยชนทับซอน
ของหนวยงาน

แจงประชาสัมพันธขาว เพื่อใหบุคลากร
วินัยและคุณธรรมในที่ สาธารณสุขไดรับทราบ
ประชุมประจําเดือนทุก ขาววินัยและคุณธรรม
2 เดือน

บุคลากรสาธารณสุข

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

รอยละ ๘๐ ของผูเ ขารับการ
อบรมมีระดับความรูเ รื่อง
กระบวนการตรวจสอบ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานถึง
ความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจางเพื่อ
ปองกันการมีผลประโยชนทับ
ซอนที่ถูกตองอยูในระดับดี

ม.ค. 63

4,000 บาท

กลุมงานบริหาร

รอยละ 80 ของบุคลากร
สาธารณสุขไดรับทราบขาว
วินัยและคุณธรรม

ม.ค.63 –
ก.ย. 63

ไมใชงบประมาณ กลุมงานบริหาร

หมาย
เหตุ

มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3. การสงเสริม ยกยอง เชิดชู
คนดี เพื่อเปนบุคคลตัวอยาง
บุคคลอื่น ในหนวยงานได
ยึดถือเปนแบบอยาง
และสรางแรงบันดาลใจให
เปนคนดี

กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรที่มสี มรรถนะ
ดีเดน 5 ดาน กลุม
ขาราชการ
ลูกจางประจํา และ
กลุมผูส นับสนุน

เพื่อใหมีบุคคลตัวอยาง
ตามสมรรถนะ 5 ดาน
กลุมขาราชการ
ลูกจางประจํา และกลุม
ผูสนับสนุน

ผูจัดทําแผนปฏิบัติการ
(นายนนทชา มานะวิสาร)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เปาหมาย
บุคลากรในสังกั ด 35
คน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลา

มีบุคคลตัวอยางตามสมรรถนะ
5 ดาน กลุม ขาราชการ
ลูกจางประจํา และกลุม
ผูสนับสนุน

พ.ค. 62

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายชวลิต รวมศิลป)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไมใชงบประมาณ กลุมงานบริหาร

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ
(นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร 1 : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3: วางรากฐานการนําคานิยม MOPH เปนรากฐานในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาบุคลากรใหเปน
คนดี คนเกง มีคุณธรรม
และมีความสุข บน
พื้นฐานการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและวัฒนธรรม
สุจริต

กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข
ใหเปนคนดี คนเกง
มีคุณธรรมและมี
ความสุข บนพื้นฐาน
การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรม
สุจริต อําเภอนา
หมื่น โดย
- โครงการประชุม
วิชาการประจําป
2563

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลา

งบประมาณ

บุคลากรในสังกัด
สสอ.นาหมื่น จํานวน
35 คน

1.เพื่อสงเสริมให
บุคลากรสาธารณสุข
ยกกระดับงานประจํา
ใหเปนงานวิจัย
2.ระดับอําเภอมี
ผลงานวิจัย งานวิจัย
จากงานประจํา
สุขภาพที่ดีเยี่ยม มี
การนําเสนอผลงาน
ตนเองไปขยายผลใน
ระดับจังหวัดหรือสูง

ผูรับผิดชอบ
กลุมงาน
วิชาการ

- รพ.สต. ทุกแหงมีผลงาน มี.ค. 63
วิชาการอยางนอย 1 เรื่อง
ตอป

20,000 บาท

หมาย
เหตุ

มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กวาเพื่อใหเกิดการ
ยกระดับคุณภาพ
ผลงาน มีการขยาย
ผลนําไปใชงานอยาง
ตอเนื่อง
- ยกระดับความสุข
มวลรวมบุคลากร
องคกรสาธารณสุข
นาหมื่น

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผานเกณฑระดับความสุข
รายดานรอยละ 60
ม.ค.63 –
ก.ย. 63

เพื่อยกระดับความสุข
9 ดานและมวลรวม
ตามเกณฑ
Happinometer

ผูจัดทําแผนปฏิบัติการ
(นายนนทชา มานะวิสาร)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ระยะเวลา

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายชวลิต รวมศิลป)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ
(นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร 1 : สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 4: สนับสนุนการสรางเครือขายบุคลากรดานสุขภาพ เพื่อปองกันและหยุดยั้งการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

สงเสริม สนับสนุน และให กิจกรรมกลุมเพื่อ
เฝาระวังและตอตาน
ความรูแกเครือขาย
บุคลากรดานสุขภาพถึง การทุจริต
อันตรายจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เพื่อใหกลุมมีการ
รวมกลุมจัดกิจกรรม
เพื่อเฝาระวังและ
ตอตานการทุจริต

บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดที่สมัครใจ
เขารวมกลุม

กลุมมีกิจกรรมรวมกันเพื่อ
เฝาระวังและตอตานการ
ทุจริตอยางนอย 1
กิจกรรม

ผูจัดทําแผนปฏิบัติการ
(นายนนทชา มานะวิสาร)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายชวลิต รวมศิลป)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

มี.ค. 63 ไมมีงบประมาณ กลุมงานบริหาร

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ
(นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร 2 : สรางกลไกปองกันการทุจริต
กลยุทธที่ 1: สรางความตระหนักใหผูบริหารทุกระดับมีความพรอมรับผิด (Accoutability)
มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

มีการประกาศเจตจํานง
ของผูบริหารในการ
ตอตานการทุจริตและมี
การสื่อสารจริยธรรมที่
ทรงพลังที่แสดงออกถึง
ความโปรงใสในการ
บริหารราชการและใหผูมี
สวนไดเสีย สามารถ
ตรวจสอบได
มีการประกาศนโยบายงด
รับของขวัญในเทศกาลวัน
สงกรานตหรือวันสําคัญ
ตางๆ No Gift Policy

กิจกรรมการ
ประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริต
ของหนวยงาน
หนวยงานในสังกัด
และหนวยบริการใน
สังกัด

เพื่อใหผูบริหาร
ประกาศเจตนารมณ
ในการตอตานการ
ทุจริต คอรรัปชั่น

กิจกรรมการ
ประกาศ No Gift
Policy

เพื่อใหผูบริหาร
สํานักงานสาธารณสุข สาธารณสุขอําเภอ
ประกาศเขารวม
อําเภอนาหมื่น
ประกาศเขารวมนโยบาย
นโยบายไมรับ
ไมรับของขวัญ
ของขวัญในวันสําคัญ

ผูจัดทําแผนปฏิบัติการ
(นายนนทชา มานะวิสาร)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลา

สํานักงานสาธารณสุข สาธารณสุขอําเภอ
ประกาศเจตนารมณ
อําเภอนาหมื่น
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายชวลิต รวมศิลป)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ก.พ.63

ไมมีงบประมาณ กลุมงานบริหาร

พ.ค.63

ไมมีงบประมาณ กลุมงานบริหาร

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ
(นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร 2 : สรางกลไกปองกันการทุจริต
กลยุทธที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย
มาตรการ/แนวทาง
1. พัฒนาหนวยงานใน
สังกัดในการรวมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพื่อใหทุก
ขั้นตอนของระบบราชการ
มีความโปรงใสตรวจสอบ
ได และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขมี
ความซื่อสัตย กลายืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาความรูบุคลากร
สาธารณสุข ผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุใหมีความรู
ความเขาใจ มีทักษะใน
การปฏิบัติงานระบบ
บริหารพัสดุภาครัฐอยาง
มืออาชีพ โปรงใส
ตรวจสอบได

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมการพัฒนา เพื่อใหหนวยงานมี
ความโปรงใส
และประเมิน
คุณธรรมและความ ตรวจสอบได
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(ITA) สําหรับ
สาธารณสุขอําเภอ

สํานักงานสาธารณสุข การประเมินคุณธรรมและ ต.ค. 62 - ไมมีงบประมาณ กลุมงานบริหาร
ก.ย. 63
อําเภอนาหมื่น
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) มีคาคะแนน
ไมนอยกวารอยละ 90

กิจกรรมการให
ความรูและการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดาน
พัสดุ

บุคลากรในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาหมื่น
จํานวน 35 คน

เพื่อใหบุคลากร
สาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานดานพัสดุมี
ความรูความเขาใจ มี
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานระบบ
บริหารพัสดุภาครัฐ
อยางมืออาชีพ
โปรงใส ตรวจสอบได

รอยละ 100 ของ
บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานดานพัสดุไดรับ
การพัฒนาศักยภาพความรู
ความเขาใจ มีทักษะใน
การปฏิบัติงานระบบ
บริหารพัสดุภาครัฐอยาง
มืออาชีพ โปรงใส
ตรวจสอบได

ก.ค.63

6,000 บาท

กลุมงาน
บริหาร/พัสดุ

หมาย
เหตุ

มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3. สรางความโปรงใสใน
การจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานภาครัฐ ตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 การเปดเผย
และวิธีการคํานวณราคา
กลาง และใหคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐทําบัญชี
รับจายของโครงการที่เปน
คูสัญญา
4. เสริมสรางระบบการ
รับเรื่องรองเรียน รองทุกข
อยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจางของ
หนวยงาน
สาธารณสุข ตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
อําเภอนาหมื่น

รอยละของหนวยงานที่มี
หนวยงานในสังกัด
เพื่อใหหนวยงานมี
ความโปรงใสในการ สํานักงานสาธารณสุข การดําเนินงานตามหลัก
ความโปรงใส
ดําเนินการจัดซื้อจัด อําเภอนาหมื่น
จางตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ต.ค.62 – ไมมีงบประมาณ กลุมงาน
ก.ย. 63
บริหาร/พัสดุ

ประชุมทบทวนแนว
ทางการดําเนินงาน
ศูนยบริหารจัดการ
เรื่องรองเรียนรอง
ทุกข สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
นาหมื่น

เพื่อใหระบบการ
บริหารจัดการรับ
เรื่องราวรองทุกขมี
ประสิทธิภาพ

ก.พ.63

ผูจัดทําแผนปฏิบัติการ
(นายนนทชา มานะวิสาร)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ระยะเวลา

คณะกรรมการพัฒนา สํานักงานสาธารณสุข
งานสาธารณสุข
อําเภอมีคูมือแนวทางการ
อําเภอนาหมื่น
บริหารจัดการเรื่อง
รองเรียนรองทุกขที่เปน
ปจจุบัน

ผูเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

(นายชวลิต รวมศิลป)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ไมมีงบประมาณ กลุมงานบริหาร

ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ
(นางศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน)
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

หมาย
เหตุ

