
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
                         ของ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าป ี งบประมาณ ๒๕๖๔       

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจรติด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังจิตส านึก ให้
ยึดถือประโยชน์ของประเทศ
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

๑. ส่งเสริมการเรียนรูต้ามหลัก
คุณธรรมและจรยิธรรมและ
วินัยแก่เจ้าหน้าท่ี 

๑. มีการสอดแทรกความรูเ้กี่ยวกบัคุณธรรมใน
การประชุมอบรม 

 ๕ครั้ง/ป ี        ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

     ๒.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหมโ่รงพยาบาล 
สอดแทรกความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การป้องกันการทุจริต 

 ๑ครั้ง/ป ี          ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

     ๓.ป้านรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”Transparent 
THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส สาธารณสุข
ไทยไมโ่กง “และ สธ.ไร้ทุจริต มีจติส านึก ไม่
โกง” 

           ๒,๐๐๐ ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

 กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐาน
ในการสร้างวัฒนธรรม MOPH 
เป็นรากฐานในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

 ๑.ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้ประพฤติดี หรือผู้ที่มีความ
ประพฤติซื่อสัตยส์ุจรติปฏิบตัิ
ตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 ๑.ด าเนินการคัดเลือกและมอบเกียรติบตัรแก่
บุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคลที่มคีวามประพฤติ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

๑ ครั้ง/ป ี          ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

    ๒.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

 ๑ ครั้ง / ปี          ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 ทุกกลุ่มงาน 
 

กลยุทธที่ ๔ สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพ เพ่ือป้องกันหยุดยั้ง
การทุจริต 

 ๑.สร้างเครือข่ายบุคลากร
เพ่ือการป้องกันหยุดยั้งการ
ทุจริต 

 -พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
 -สนับสนุนและร่วมมือเครือข่าย
สาธารณสุขโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 

ระดับดี          ไม่ใช้
งบประมาณ 

 นาอรุณ   
สีหมอก 



 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันทุจริต               
 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความ
ตระหนักให้แก่ผู้บริหารทุก
ระดับมีความพร้อม
รับผิดชอบ  

 ๑.ประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต 

-เพ่ือแสดงออกถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 
 

 ๑ ครั้ง/ป ี         ไม่ใช้
งบประมาณ  

ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

   ๒.ประกาศเจตจ านง
เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริต 

 -เพ่ือสร้างความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

 ๑ ครั้ง /ปี         ไม่ใช่
งบประมาณ  

 ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

   ๓.สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารและบุคลากรมี
ความรับผิดชอบ 

 -การประกาศและเผยแพร่เจตจ านง
นโยบายต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
แก่สาธารณชน 

 ๑ ครั้ง / ปี         ไม่ใช้
งบประมาณ  

 ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส 
ใช้ดุลยพินิจโยชอบด้วย
กฎหมาย 

๑.พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมความโปร่งใส การ
ใช้ดุลยพินิจตามหลัก
กฎหมายในการปฏิบัติงาน  

 -การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดหาเวชภัณฑ์ 
-บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน รองทุกข์ 
และส่วนราชการ 
-พัฒนาความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
-พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย 

 ร้อยละ
คะแนน
ประเมิน ITA 
ผ่าน 

 ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐   ไม่ใช้
งบประมาณ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  

 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปราบปราม
การทุจริต 

 1.เสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรมสู่การ
ด าเนินชีวิตในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างวินัย
และระบบคุณธรรมของบุคลากรในสังกัด 
 

ทุกไตรมาส          ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 



กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ไตรมาศ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต               
 กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปราบปราม
การทุจริต 

 ๑.พัฒนาระบบคุณธรรม
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

 ๑.โครงการประเมินกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบ ๖๓ 

 ๑ ครั้ง / ปี          ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

     ๒.ควบคุม ก ากับ ติดตามการควบคุม
ภายในของหน่วยงานในสังกัด 

 ร้อยละ๑๐๐          ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

     ๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 ๑ ครั้ง / ปี         ๑๒,๐๐๐  ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

 ๒.เพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์จนได้ข้อ
ยุติ 

๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานและเสริมสร้าง
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดช่องทางรับ
ฟังเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
ทั้งปี 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

 ๓.การให้และเปิดเผยข้อมูล
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.เปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเวป
ไซด์ หรือสื่ออ่ืนๆ 
 
 
 
 

ปราศจากข้อ
ร้องเรียน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 



กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ไตรมาศ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ 

 ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต               
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่าย
และบูรณาการกระบวนการ
ด้านการปราบปรามการ
ทุจริต 

๑.การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภา
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน
ในการาต่อต่านการทุจริต 

๑.จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

จัดท าช่องทาง
การรับฟังเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน
ทางเวปไซด์
หนังสือ/
โทรศัพท์ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 
 
 
 
 
 
 

  ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

จัดท าช่องทาง
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
หนังสือเวียน 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผช.สสอ.ฝ่าย
บริหาร 

  ๓.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ 

๔ ครั้ง/ป ี     ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกกลุ่มงาน 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น      ๑๔,๐๐๐  

           ลงชื่อ          ผู้เสนอ                                                            ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 

                       (นายอรุณ  สีหมอก)                                                                               (นายวิรัตน์  จ าปาวัน) 

               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                                               สาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

             ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริตระที่ (พ.ศ. 256๓-256๔) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) และตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ คณะที่ 6 
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย1 )
สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความชื่อสัตย์สุจริต 2 ) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3 ) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 
(พ.ศ.2560-2564) แผนงานบูรณาการ การป้องกัน ปารบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ งบประมาณจ านวน ๑๔,๐๐๐ 
บาท เป้าหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้วมีภาพลักษณ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว 

                                                                                                                         1  มีนาคม 256๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

                                                                                                                                                                             
หน้า 

ค าน า                                                                                                                                                                        
ก 

สารบัญ                                                                                                                                                                     
ข 

นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลพล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา          1 

จรรยาบรรณสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว       5 

แนวทางการท างานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว6 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ระยะยาว 5 ปี( 2560-2564)7 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256๔    14 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 15 

ภาคผนวก           19 

รายละเอียดงบประมาณ           20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อน 

การต าเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ล้วน
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
2 ปี (พ.ศ. 5260-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะกรรมการปฏิบัติ
รูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกาศน านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2560) รวมทั้งนโยบายข้อ 10 ของนายยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและส่งให้มีมาตรการและกลไกที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัว
กันเพ่ือมีส่วนร่วมใน            กรรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
                  2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสุมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งได้ก าหนดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้เป้นกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ เพื่อมุ่งสู้การ
เป็นประเทศท่ีมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)ซึ่งมีเป้าหมายของแผนดิน ฯ 12 เพ่ือให้
ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในรัฐ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และเพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

                 4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือมุ่งสู่ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Toleranca and Clean Thailand)” ที่ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่าประเทศไท
ยะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้ทางทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ50ทั้งนี้ จะต้องมีการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงาน และองค์ตางๆ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบ
ประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ  

               5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปารมการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข     ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-
2564)  เพ่ือมุ่งสู่ “กระทรวงสาธารณสุกใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ที่ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่า ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของจ านวนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ 
ทั้งนี้การปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานขอกระทรวงสาธารณสุขจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจาก
การวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมนอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อต่อไปบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านงของผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุก
คนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนโยบายที่มีการโปร่งใสตรวจสอนได้ ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน
กลไกการป้องกันละปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไววางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนว่าสามารถเป็นผู้
ปกป้องผลประโยชน์ในชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท้าเทียม  

 



 

ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปรงใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ ก าหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

                      ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                      ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

                      ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปารมการทุจริต 

                 6. คณะกรรมประติรูปประเทศด้านต่างๆ ด าเนินการจัดร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเป็น
ที่เรียบร้อย และคณะรัฐมนตรีได้มีมิติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนปฏิรูปประเทศตามที่ส านักงานกรรมพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสมอ และสภานิติบัญญัติได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 รับทราบแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่ง
แผนประติรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นหนึ่ง ในสิบเอ็นแผนปฏิรูปประเทศ 

                 7. นโยบายนายรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา)  ข้อ 10 

                 ข้อ 10  การสง่เสริมการบริหารราชแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

   10.1   ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน 

ในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อน หรือลักลั่นกัน 
หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้
เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารการจัดภาครัฐแบบใหม่ การตอบเสนอความต้องการของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางในระบบราชการ ลดต้นทุนการ
ด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการโดยจะด าเนินการแต่งตั้งแต่เฉาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามกฎหมายเอื้อมห้สามารถด าเนินการได้ 

 10.2   ในระยะแรก กระจายอ านาจ 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยรวดเร็ว ประยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนกลงทุน ในระยะ
เฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

 

 

 



 

10.3ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้องทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบครุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปติดต่อบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)และ
ระบบรัฐบาลอิเล็กหรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างาน
อย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

 

 

1. ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตรงเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า 
3. ยึดประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
5. เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้ประชาชน 
6. เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
7. ใส่ใจเรียนรู้ 
8. เข้าถึง พ่ึงได้ ใส่ใจบริการ 
9. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
10. รับฟังความเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพฉันท์พ่ีน้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว 

 



 

 

วัฒนธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว 

1. ซื่อสัตย์ 
2. สามัคคี 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. ตรวจสอบได้ โปร่งใส 
5. มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6. กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 

แผนแนวทางการท างานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว 

 

1. ก าหนดค่านิยมร่วมกัน เพ่ือปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ให้คนไทยมีสุขภาพดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
3. สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์ 
4. สร้างสามัคคีเพ่ือให้บุคลากรโดยส่วนรวม มีความสุขเหมือนชื่อกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว 
 

อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพนนาแก้ว 

ได้รับงบประมาณ จาก คปสอ.โพนนาแก้ว เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

ความเสี่ยงในการด าเนินการการจัดชื้อ/จัดจ้าง 

๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนก าหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ อาจจะท าให้การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง/
และเป็นระเบียบใหม่                  ๒. ไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบฯ ชั้นตอนและเวลาที่ก าหนด                                                                                                                                                                                            
๓. เจ้าหน้าที่เก่ียวกับงานมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอเนื่องจากวิธีการจัดหา                                                                                                                                                                                   
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เก่ียวข้องมีข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่สมบูรณ์                                                                                                                                                                              
๕. การก าหนดราคากลางใหม่ตามาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบฯที่ก าหนด ท                                                                                                                               
๖.  การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ตามก าหนดแผล  ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ๘. การ
จัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการตามราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ   ปี๒๕๖0   ทุกขั้นตอนต้องด าเนินการในระบบ    
EGP  ซึ่งระบบที่ก าหนดให้ด าเนินการยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนด  ระบบไม่สามารถรองรับการด าเนินการได้  ท าให้การ
ท างานร่าช้าเนื่องจากมีผู้ใช้งานในระบบพร้อมกัน ๙. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับระบบมีความรู้และทักษะในการด าการในระบบ 
ระเบียบใหม่ ต้องศึกษาไปพร้อมกับการปฏิบัติ อาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการท างาน  เกิดข้อผิดพลาดได้  ๑๐.  ระเบียบที่ก าหนดไม่
สอดคล้องกับระบบที่ก าหนดให้ด าเนินการมีการปรับเปลี่ยนแก่ไขระบบทุกวัน  ๑๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                       
๑๒.  เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีการสับเปลี่ยน  โยกย้ายบ่อย                                                                                                                                                                                                   
๑๓. ต้องด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ในระบบที่ภาครัฐก าหนดและใช้เอกสารในการด าเนินการในระบบทุกขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพลดปัญหาความเสี่ยงในการจัดหาพัสดุ 

๑. เตรียมข้อมูลลายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพ่ือด าเนินการจัดหาตามขั้นตอน 
๒. จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัด 
๓. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯ  หนังสือสั่งการที่ก าหนด 
๔. จัดท าผังและชี้แจงรายละเอียด 
-ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
-ก าหนดระยะเวลา 
-ก าหนดวันที่ด าเนินการ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ผู้ติดตามการด าเนินการ 
๕. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมและรับฟังการชี้แจงแนะน าจากหน่วยงานก าหนดเพ่ือด าเนินการจัดหาตามข้ันตอน 
๖. ก าหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๗. ก าหนดบทเรียนจากการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งก่อนๆ  มาใช้ในการประกอบการแก้ปัญหา 
๘. น าปัญหาและอุปสรรคที่ปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขก าหนดแนวทางปฏิบัติในคราวต่อไป 

 


