
 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2565 

รอบ 6 เดือน  (1  ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม  2565) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน  าอูน 

  



ค าน า 
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้้าอูน ได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว  ถือปฏิบัติ ในการมุ่งพัฒนาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความโปร่งใส สร้างคนให้เป็นคนดี ซื่อสัตย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
เสริมสร้างจิตส้านึก ค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือ
เสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตสร้างกลไกพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้
อ้านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 

 
สาธารณสุขอ้าเภอนิคมน้้าอูน 
  24  มีนาคม  2565 

  



สารบัญ 
หน้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่บุคลากร   1 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต    3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   5 

การปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

  



ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาตร์ที่ 1 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่บุคลากร และข้าราชการ 
กิจกรรม 

1.1 โครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดประชุมเพ่ือสร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการอบรมตาม
หลักสูตร จ้านวน 27 คน 

1.2 จัดท้าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจัดท้าคู่มือในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติราชการมีคู่มือครบทั้ง ๔ ด้าน 

1.3 โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรมรณรงค์สร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรมแก่ 
ข้าราชการ และบุคลากรสายวิชาชีพ  
ภาพกิจกรรมการอบรม 

 
 

1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

2.1  โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรม รณรงค์สร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรมแก่ 
ประชาชนทุกภาคส่วน 

2.2 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการรณรงค์สร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรมแก่ 
ประชาชนทุกภาคส่วน 
 

 

 



2 

2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ข้าราชการและบุคลากร 

1 อบรมสื่อออนไลน์แก่ข้าราชการ และบุคลากรเพ่ือป้องกันภัยและเสริมสร้างคุณธรรม จัด
อบรมสื่อออนไลน์แก่ข้าราชการ และบุคลากรเพ่ือป้องกันภัยและเสริมสร้างคุณธรรมแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการอบรมตามหลักสูตร จ้านวน 9 คน 

2) กิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรจัดกิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรข้าราชการ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

 

  



3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจ้านง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1) กิจกรรมถวายสัตย์ข้าราชการของแผนดินจัดกิจกรรมถวายสัตย์ข้าราชการของแผนดิน 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
1) กิจกรรมจัดท้าแผนอัตราก้าลังมีจัดท้าแผนอัตราก้าลังของหน่วยงานมีค้าสั่ง 
2) มีค้าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่มีการจัดท้าค้าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
3) กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายกิจกรรมตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายจ้านวนฎีกาที่

ได้รับการตรวจก่อนการเบิกจ่าย  
(4) กิจกรรมจัดท้าแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีจัดท้าแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีแผนแผนการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
(5) กิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีกิจกรรม

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
(6) กิจกรรมจัดท้าแผนภูมิในการปฏิบัติงานจัดจัดท้าแผนภูมิในการปฏิบัติงานมีจัดท้า

แผนภูมิในการปฏิบัติงาน 
(7) กิจกรรมจัดท้าคู่มือประชาชนจัดท้าคู่มือประชาชน 
(8) กิจกรรมส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ้านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1) กิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
2) กิจกรรมจัดท้าแผนภูมิข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดจัดท้าแผนภูมิในการปฏิบัติงาน 
3) กิจกรรมการจัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จัดท้าแผ่นพับ 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด้าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์ 
1) กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเพื่อส่งคัดเลือกระดับจังหวัด 
2) กิจกรรมคดัเลือก อสม. ดีเด่นคัดเลือก อสม. ดีเด่นเพ่ือส่งคัดเลือกระดับจังหวัด 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1) กิจกรรมจัดท้าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่จัดท้าบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
2) กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
3) จัดตั้งศูนย์ด้ารงธรรม 

  



4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ ได้ทุกขั้นตอน 

(1) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ 
(2) ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอ้าเภอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อ้าเภอ 
(3) กิจกรรมจัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ จัดท้าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์งานส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
1) กิจกรรมการจัดท้าแผนชุมชนและแผนพัฒนาอ้าเภอจัดท้าแผนชุมชนและแผนพัฒนา

อ้าเภอ 
2) กิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดกิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ 

1) กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
2) กิจกรรมจัดท้าแผ่นพับคู่มือ 
3) โครงการจัดท้าแผนชุมชนและแผนพัฒนาอ้าเภอ 

 
  



5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก้าหนด 

1) กิจกรรมจัดท้ารายงานการควบคุมภายใน 
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางที่สามารถด้าเนินการได ้
1) แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกรรมการตรวจงานจ้างมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกรรมการ

ตรวจงานจ้าง 
2) กิจกรรมเผยแพร่รายงานทางการเงิน 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของภาคีเครือข่าย 
1) โครงการศึกษาดูงาน ภาคีเครือข่าย 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1) กิจกรรมรับแจ้งเบาะแสการทุจริตทางช่องทางต่างๆ กระดานข่าว 
  



บรรณานุกรม 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (2525) คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anticorruption 

Education) ,กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2525 , กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (2525) คู่มือแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค , กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (2525) คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ้าปีงบประมาณ 2565 , 

กรุงเทพมหานคร 
 


