แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

2

หลักการและเหตุผล
รัฐบาลกาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ซึ่งการดาเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้
คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรั บการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย แล ะการลงโทษผู้ที่กระทา
ความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดา เนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ภายใต้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หม วด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63
ตลอดจนกรอบยุทธ์สาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารสุข ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์แ ละ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เชียงกลาง ต่อไป
เป้าประสงค์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 92
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วัตถุประสงค์หลัก
1.
2.
3.
4.

เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริตในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลางบุคลากรมุ่งต้านการทุจริต
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม
เพื่อส่งเสริมให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลางเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การกาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มี
กลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นาการเปลี่ ยนแปลงด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ยั่งยืนด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและการดาเนินชีวิต มาตรการ
3 ป. 1 ค. ที่กาหนดมาตรการว่า ปลูกและปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จึงกาหนดยุทธศาสตร์หลั ก 3
ยุทธศาสตร์ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนสร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking)
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
มุ่งเน้นการกาหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส า นึ ก ใ ห้ ประชุมชี้แจง การเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างจิตสานึก บุคลากรของ
ยึดถือผลประโยชน์ ของ วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการ การไม่ทนต่อการทุจริต สานักงาน
ประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ทุจริตในหน่วยงาน โดยใช้ แก่บุคลากรใน
สาธารณสุข
ประโยชน์ส่วนตนในการ โมเดล “STONG”
สานักงานสาธารณสุข อาเภอเชียง
ผ ลิ ต บุ ค ล า ก ร ข อ ง ขับเคลื่อนในการปรับฐาน อาเภอเชียงกลาง
กลาง
ส านั ก งานสาธารณสุ ข ความคิดของการเป็น
อาเภอเชียงกลาง
“บุคคลสาธารณะ”หรือ
“ข้าราชการสมัยใหม่”
2. วางระบบรากฐานการ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างจิตสานึก บุคลากรของ
นาค่านิยม MOPH เป็น ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การไม่ทนต่อการทุจริต สานักงาน
รากฐานในการสร้าง
การเสริมสร้างและพัฒนา แก่บุคลากรใน
สาธารณสุข
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทางด้านจริยธรรมและการ สานักงานสาธารณสุข อาเภอเชียง
ทุจริต
รักษาวินัยรวมทั้งการ
อาเภอเชียงกลาง
กลาง
ป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของ
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงกลาง ได้รับ
การเสริมสร้างจิตสานึก
ไม่ทนต่อการทุจริต

-

ธ.ค. 2564 มี.ค. 2565

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจา/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานกระมรวง
สาธารณสุข มีความ
เข้าใจและถือปฏิบัติตาม
พรบ.ข้าราชการพลเรือน
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

ธ.ค. 2565 –
มิ.ย. 2565

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3. สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อป้องกัน
และหยุดยั้งการทุจริต

จัดตั้งชมรมในนาม ชมรม
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียง
กลางภายใต้แนวคิด จิต
พอเพียงต้านทุจริต หรือ
โมเดล STRONG ที่ใช้พันธะ
สัญญาร่วมกัน คือ
“สาธารณสุขเชียงกลาง
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้
ทุจริต จิตพอเพียง”
2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
1. สร้างความตระหนักให้ 1. จัดทามาตรการ กลไก
ผู้บริหารทุกระดับมี
และวางระบบในการ
ความรับผิดชอบ
ดาเนินการ กาหนดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

เพื่อรณรงค์หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานมี
กลไกในการเฝ้าระวัง
และหยุดยั้งการทุจริต

บุคลากรของ
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอเชียง
กลาง

มีการร่วมกลุ่มของ
บุคลากรในหน่วยงานใน
นาม ชมรม STRONG
จิตพอเพียงต้านทุจริต
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงกลางจานวน
1 ชมรม

-

เพื่อการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเปิดเผยการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความถูก
ต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก

ประชาชน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สามารถเข้าถึง คุณธรรมและความ
ข้อมูล
โปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่
1 การเปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 2564 –
มี.ค. 2565

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

ธ.ค 2564 –
ก.ย. 2565

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
-งานศูนย์ข้อมูล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

7

1. สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับมี
ความรับผิดชอบ (ต่อ)

2. ประกาศเจตจานงสุจริต เพื่อแสดงถึง
ของผู้บริหาร และ
เจตนารมณ์หรือคามั่น
บุคลากรในหน่วยงาน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
1. การจัดอบรมเชิง
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ระบบการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการเพื่อ
ความเข้าใจด้านการ
ให้มีความโปร่งใสใช้
เสริมสร้างความรู้ความ ป้องกันและต่อต้านการ
ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
เข้าใจด้านการป้องกัน ทุจริต
กฎหมาย
และต่อต้านการทุจริต
หัวข้อ "กฎหมายและ
กฎระเบียบการเงินการ
คลังและพัสดุ" โดย
วิทยากรจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง/ปี

ผู้บริหาร และบุคลากร
ในสานักงานสาธารณสุข
อาเภอเชียงกลางมีการ
ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต

-

ผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุข
ภภาพตาบล,
หัวหน้าสถาน
บริการ
สาธารณสุข
ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 15
คน

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

-

ดาเนินการ
พฤศจิกายน
2564

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

ก.พ. 2565 –
มี.ค. 2565

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อกากับดูแล
มาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่เป็น
รูปธรรม
1. จัดทาคู่มือการ
เพื่อยกระดับกลไก
ดาเนินงานเรื่องร้องเรียน มาตรการ กระบวนงาน
การปฏิบัติงานหรือการ และพัฒนาศักยภาพ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสานักงาน
2. จัดทาคู่มือการ
สาธารณสุขอาเภอเชียง
ดาเนินงานเรื่องร้องเรียน กลางในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ การทุจริตให้เท่าทันต่อ
มิชอบ
สถานการณ์การทุจริต
3. จัดทากรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมในการป้องกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบ
4. จัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยืมพัสดุประเภทใช้
คงรูประหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 1.จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานให้มีความ
ตามภารกิจหลักและ
โปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดย
ภารกิจสนับสนุนของ
ชอบด้วยกฎหมาย (ต่อ)
หน่วยงาน

กลุ่มงานใน
สสอ.เชียง
กลาง

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
งานในโรงพยาบาลจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงาน

-

3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

มีการจัดทา
คู่มือ/แนวทาง
อย่างน้อย 6
คู่มือ

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน สสอ รพ.สต
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางที่กาหนดไว้

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 2564 –
30 ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงาน

ธ.ค. 2564 – กลุ่มบริหารงาน
30 ก.ย. 2565 ทั่วไป
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม (ต่อ)

5. จัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลืองระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ
6. จัดทาแนวการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับกลไก
มาตรการ กระบวนงาน
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียง
กลางในการป้องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
1. การเพิ่มประสิทธิภาพ
1. สร้างความตื่นตัวในการ พัฒนาเครื่องมือการ
การปราบปรามการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์ แจ้งเบาะแสการกระทา
ทุจริต
ทางสังคมที่ผิดต่อ
ผิดให้หลากหลาย
จริยธรรมทางสังคม
ช่องทาง
และ/หรือกฎหมาย
2. กากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทาง ที่กาหนดไว้

เพื่อควบคุมกากับ
ติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 256ภ –
ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบ

มีการจัดทา
คู่มือ/แนวทาง
อย่างน้อย 6
คู่มือ

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน สสอ. รพ.สต
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางที่กาหนดไว้

-

อย่างน้อย 3
ช่องทาง เช่น
โทรศัพท์,
ไปรษณีย์,
เว็บไซต์,
Facebook
บุคลากรใน
โรงพยาบาล
บ่อเกลือ

สร้างช่องทางการให้
ข้อมูลการทุจริตได้ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง

-

ต.ค. 2564 –
ก.ย. 2565

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
งานศูนย์ข้อมูล

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในสสอ. รพ.สต
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางที่กาหนดไว้

-

ธ.ค. 2564 –
ก.ย. 2565

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
2. พัฒนาเครือข่ายและ
บูรณาการกระบวนการ
ด้านการปราบปรามการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้น
การมีส่วนรวมการสร้าง
ความเข้มแข็งของ "บวร"
(บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสน
สถาน/โรงเรียน-ส่วน
ราชการ)

ลงชื่อ.................................................ผู้จัดทา
(นางวิภาพร ทิพย์อามาตย์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

มุ่งเน้นการมีส่วนรวม
การสร้างความเข้มแข็ง
ของ "บวร" (บ้านชุมชน/วัด-ศาสน
สถาน/โรงเรียน-ส่วน
ราชการ)

สมาชิกชมรม
จริยธรรม
จานวน 63
คน

ร้อยละ 80 ของสมาชิก
ชมรมจริยธรรมเข้าร่วม
กิจกรรม

-

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ ไชยวิโน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 2564 –
ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA)

ลงชื่อ................................... ..............ผู้อนุมัติ
(นายชูชีพ ปัญญานะ)
สาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง

