
ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

  
           ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐       
โดยมียุทธศำสตร์ ๔ ยุทธศำสตร์  ๘ โครงกำร  ผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานในสังกัด บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์   ๑.เพื่อปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ทุกหน่วยงานในสังกัด 
  ๒.เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม และวินัยแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ทุกหน่วยงานในสังกัด 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
สร้างกลไกและ
ระบบในการ
ด าเนินการก ากบั 
ดูแล มาตรการทาง
คุณธรรม 
จริยธรรม โดย
สร้าง ความรู้ 
ความเขา้ใจ ใน
ความรับผิดชอบ
ของตนเองอย่าง
ถูกต้อง และ
สามารถบังคับ
ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ  

๑.๑ อัญเชิญพระบรมรำโชวำทของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในกำรประชุม
ประจ ำเดือนเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

๑.จ ำนวนครั้งที่มีกำรอัญเชิญพระบรม
รำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ในกำรประชุมประจ ำเดือน
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

เดือนละ ๑ ครั้ง - 12 ครั้ง 
 

๑.๒ แจ้งประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
ถือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร  
หรือข้อก ำหนดมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำง  

๑.เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดทรำบและ ถือปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร 
หรือข้อก ำหนดมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำง  

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

 เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 
จ ำนวน ๔๕ คน 
ได้รับทรำบและถือ
ปฏิบัติ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  
                    และตรวจสอบการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
๑.เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน และยกระดับ
ความตื่นตัวของ
ประชาชน ในการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบการ
ทุจริต  
๒.พัฒนาช่องทางใน
การรับฟังความคิดเห็น
และแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตลอดจนรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

๒.๑ ก ำหนดให้มีหน่วยงำนรับเรื่อง
ร้องเรียน และจัดให้มีช่องทำงแสดง
ควำมคิดเห็น / แจ้งเบำะแสกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนรับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต 

๑.หน่วยงำนมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน 
๒.หน่วยงำนมีช่องทำงแสดงควำมคิดเห็น 
/ แจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน ,อีเมลล์ , เว็ป
บอร์ด โทรศัพท์ 

ทุกหน่วยงำน 
 
 

 ๑.ทุกหน่วยงำนมีกำร
มอบหมำยให้มี
ผู้รับผิดชอบรับเรื่อง
ร้องเรียน 
๒.ทุกหน่วยงำน
ช่องทำงรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือ 
ช่องทำงแสดงควำม
คิดเห็น โดยจัดให้มีตู้
รับเรื่องร้องเรียน 
และผ่ำนทำง
โทรศัพท์ เวทีกำร
ประชุมในหมู่บ้ำน 

๒.๒ กำรจัดกำรเก่ียวกับกำรกล่ำวหำ 
กรณีร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

๑.หน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร
จัดกำรเกี่ยวกับกำรกล่ำวหำ กรณี
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 ทุกหน่วยงำนไม่มี
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
วัตถุประสงค์   ๑.เพื่อให้มีระบบและกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  ๒.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
มีแนวทางการด าเนินงาน
โดยเริ่มจากการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานแก่องค์กร 

๓.๑ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และ กำร
สร้ำงรำชกำรใสสะอำด 

๑.หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และ กำร
สร้ำงรำชกำรใสสะอำด  

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
หน่วยงำนในสังกัด 

- สสอ.มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร แต่ใน
ระดับ รพ.สต. ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนของ
หน่วยงำน  

๓.๒ พัฒนำระบบควบคุมภำยใน ตำม
มำตรฐำน คตง. 

๑.หน่วยงำนในสังกัดมีระบบควบคุม
ภำยใน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
หน่วยงำนในสังกัด 

- ทุกหน่วยงำนมีกำร
ด ำเนินกำรตำมระบบ
ควบคุมภำยใน ตำม
มำตรฐำน คตง. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
วัตถุประสงค์   ๑.เพื่อปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ทุกหน่วยงานในสังกัด 
  ๒.เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม และวินัยแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ทุกหน่วยงานในสังกัด 

 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมการประพฤติ
ตนตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคคล รวมทั้ง
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง 

๔.๑ กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น 

๑.หน่วยงำนมีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพล
เรือนดีเด่น เพ่ือเป็นตัวแทนของหน่วยงำน
ในกำรเข้ำรับคัดเลือกระดับจังหวัด 

ปีละ ๑ ครั้ง - มีกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่น 
(รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ) 
 

 ๔.๒ อบรมควำมรู้ด้ำนวินัย คุณธรรม
และจริยธรรม และกำรป้องกัน/
ปรำบปรำมกำรทุจริต แก่บุคลำกรใน
สังกัด  
 

๑.บุคลำกรทุกหน่วยงำนในสังกัด อย่ำง
น้อยหน่วยงำนละ ๓ คน ได้รับกำรอบรม
ด้ำนวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และกำร
ป้องกัน/ปรำบปรำมกำรทุจริต 

๔๘ คน ๒๗,๒๘๐ บ. มีกำรจัดท ำโครงกำร
ประชุมให้ควำมรู้ด้ำน
วินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม และกำร
ป้องกัน/ปรำบปรำม
กำรทุจริต แก่
บุคลำกรในสังกัด  
จ ำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน
มีผู้เข้ำประชุม๔๘คน 



 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๐ จะเห็นไดว้่ำ จำกกำรที่ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำพะยอม ได้ด ำเนินกำรประกำศนโยบำยกำรด ำเนินงำนสู่องค์กรคุณธรรม และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 
เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน โดยมีมำตรฐำนแนวทำงปฏิบัติและค่ำนิยมส ำหรับข้ำรำชกำรของบุคคลภำยในองค์กรให้ยึดถือปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน ำหน่วยงำนให้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใสและบริหำรงำนด้วยควำมสุจริต มีคุณธรรม ปรำศจำกกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ  

              ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำร ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทุกคน มีควำมตระหนักและได้ปฏิบัติตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสดังกล่ำว  เพ่ือมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยได้ยึดถือปฏิบัติและด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล, มีกำรปลูกฝังค่ำนิยมของกระทรวงสำธำรณสุข, ส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้
เกิดควำมโปร่งใสทุกขึ้นตอน โดยกำรเปิดโอกำสให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม เข้ำถึงข้อมูลได้มำกขึ้น รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชน
สำมำรถแจ้งข้อมูลข่ำวสำร  เบำะแสกำรทุจริต เรื่องร้องเรียนต่ำงๆ ได้หลำยช่องทำง  

     ส ำหรับในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนทุกคน    ยังปฏิบัติงำนตำมประกำศนโยบำยกำรด ำเนินงำนสู่องค์กร
คุณธรรมและแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ดังกล่ำวเนื่องจำกครอบคลุมในกำรปฏิบัติงำนแล้ว 
 

--------------------------------------- 
 
               

 
              
 
 
 


