
แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๕  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามฯระยะที่

๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) 
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประ
มาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายระยะเวลา
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่๑ 
-ปลูกฝังวิธีคิดและปลุกจิตสานึก
ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

-เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH 
ITA ๒๐๒๒)ผ่านonline 
๒.อบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.อบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวนิัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กรท าผิดวินัย 

ไม่ใช้งบ -จ านวนเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการอบรม 
100% 
-จนท.มีความรู้
เพิ่มขึ้น  
 

พย.๖๔ สสอ.บ้านธ ิ

 ๒. ปลูกฝังวิธีคิดและปลุกจติสานึก
ให้มใีห้ผู้บริหารและบุคลากรมีจิต
สานึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

๑.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
๒.จัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา 
 ๓.มีการรวมกลุ่มบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ 
ชมรมSTRONG” 
๔.หน่วยงานรับการตรวจประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน(MOPH ITA) 
 

 ผลการด าเนินงาน 
๑ ครั้ง 
 
 
 
หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA ๙๕% 
 

๑ ครั้ง/ป ี สสอ.บ้านธ ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
-บูรณาการท างานของหน่วยงาน
ในการต่อต้านการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 

๑. บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาขนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

 ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารอย่างน้อย
๓ช่องทาง 
 

ธ.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ

  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสไม่น้อยกว่า
๓ช่องทาง 
 

ธ.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ

  ๓. เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ามามสี่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับการปฏิบัติ

 ผลการด าเนินงาน 
จ านวน ๒ครั้ง 

๒ครั้ง/ป ี สสอ.บ้านธ ิ



ราชการ  ผ่านทางกลไกคณะกรรมการพชอ. 
 ๒. พัฒนาและยกระดับคณุธรรม

ความโปร่งใสฯการใช้ดลุพินิจตาม
หลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน 

-การสร้างความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้างการ
จัดหาเวชภณัฑ์  
- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของส่วน
ราชการ  
- พัฒนาความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน 
 - พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย 

 อัตราการ
ร้องเรียน=0 

ทุกไตรมาส สสอ.บ้านธ ิ

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
-พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร
ต่อต้านการทุจริตและเครือข่าย
ระหว่างประเทศ 

-เพื่อส่งเสรมิการจดักิจกรรมและ
สร้างความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริตกับป.ป.ช.และองค์กร
ระหว่างประเทศ 

-การประกาศมาตรการต่อต้านการทุจริตและไม่
เรียกรับผลประโยชน์ใดๆส าหรับผูม้ารับบริการ 

 จ านวน ๗ 
มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน 
 

ต.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ

ยุทธศาสตร์ที่๔ 
-พัฒนาระบบและเครื่องมือใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๑. พัฒนาระบบคณุธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

-.พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหโ้ปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีถูกต้องการ
สรรหาแต่งตั้งโยกย้ายต้องโปร่งใสเป็นธรรม 

 อัตราการร้องเรียน
เรื่องการแต่งตั้ง
โยกย้ายทีไ่ม่เป็น
ธรรม= ๐ 
 

ต.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ

 ๒. วางระบบกลไกการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิ
ราชการทุกเรื่อง 

-ทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคมุภายในของ
ตนเอง 

 หน่วยงานจัดวาง
ระบบควบคมุ
ภายใน =๑๐๐% 

ต.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธิ 

 ๓. เพื่อเสริมสร้างระบบการจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จนได้ข้อยุต ิ

๑. การตดิตามการด าเนินงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนป้องกันฯการทจุริต 

 ปีละ ๒ ครั้ง 
 

ต.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ

  ๒.แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานและเสรมิสร้างระบบการจัดการ
ร้องเรียนการทจุริตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์
 

ต.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ

 4. การให้และเปดิเผยข้อมลูในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๑. เปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อจดัจ้างแต่ละโครงการ
ให้สาธารณชนทราบโดยผา่นเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

 การร้องเรียนจาก
การจัดซื้อจดัจ้าง=
๐ 
 

ต.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ

ยุทธศาสตร์ที่๕ 
-เสริมสรา้งองค์ความรู้ด้านการ

เสรมิสร้างองค์ความรู้ดา้นการ
ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งเสริมสร้าง

๑. เผยแพร่สอดแทรกความรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์

 จัดกิจกรรมปีละ ๔ 
ครั้ง 

ต.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ



ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน 

ทัศนคติด้านการป้องกันการทุจริต
พัฒนาบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทับซ้อนแก่บุคลากร ในทุกกิจกรรม และการ
ประชุมอบรม 

 

  ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ความรูด้้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านสื่อออนไลน์
และช่องทางอื่นๆ เพื่อใหส้ามารถดาวน์โหลดหรือ
ขอเอกสารได ้

 -ช่องทางการ
เผยแพร่ อย่างน้อย 
๒ ช่องทาง 
 

ต.ค.๖๔– ก.ย.๖๕ สสอ.บ้านธ ิ

  

                 
        (นางสุจิตรา  ปิ่นกุมภรี์)                   (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           รักษาราชการ แทนสาธารณสขุอ าเภอบ้านธ ิ
              ผู้จัดท าแผน                     ผู้อนุมัติแผน 
             วันท่ี ๑๖  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 


