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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน   

จังหวัดอุบลราชธาน ี



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักการและเหตุผล  

                ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต เพื่อให้การขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ  ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –2564) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560 –2564 ซึ่งให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติราชการ

และบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองก ับนโยบายร ัฐบาล แผนย ุทธศาสตร ์ชาต ิ ว ่ าด ้ วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจริต   

                สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการดำเนินงาน โครงการการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment - ITA) และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2546 

วิสัยทัศน์ 

              สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

พันธกิจ  

             1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อำเภอ  

             2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อำเภอ  

             3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อำเภอ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  

             4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อำเภอให้เป็นไปตาม นโยบาย

ของกระทรวง  



             5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อำเภอ  

             6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ภารกิจหลัก  

             1. ประสานนโยบายการท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชน

และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ระดับอำเภอ/ตำบล  

             2. ประเมินผล การดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ  

             3. ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

             4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่  

             5. ดำเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข  

             6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด  

ภารกิจรอง  

             1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  

             2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน สนับสนุน

บุคลากร  

             3. สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

พันธกิจที่วิเคราะห์จากยุทธศาสตร์  

             1. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในพื้นท่ี  

             2. พัฒนาระบบสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  

             3. พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะและพฤติกรรมบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ  

             4. บริหารจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การ  

1. ด้านความโปร่งใส  

             1. ผู้บริหาร และบคุลากรส านักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืนทุกระดับ ต้องให้ความสำคัญ และส่งเสริม 

การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถ 

ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานได้  

             2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2561  



             3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับ ประกาศ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

             4. ให้มีการจัดทำแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  

             5. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบพร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การดำเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 

2. ด้านความพร้อมรับผิด 

             1. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืนทุกคน จะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หา ประโยชน์ 

บนความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความพร้อม

ที่จะให้บริการโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด  หรือเกิดความ

เ ส ี ย ห า ย  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ส ่ ว น บ ุ ค ค ล  แ ล ะ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น เ ป ็ น แ บ บ อ ย ่ า ง   

              2. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผัง ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อำนาจดุลพินิจในการ ให้บริการผู้ป่วย 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

              1. ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด กำกับดแูลผู้ใต้บังคับบัญชา ในอยู่

ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินับ ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด  

              2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกร้องรับ เงิน

สิ่งของหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าทีใ่นการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมี พฤติกรรมที่เข้าข่าย

การทุจริตต่อหน้าที่ 

              3. บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับ

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออก อย่างชัดเจนว่า

สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว สิ่งไหนคือ ประโยชน์ส่วนรวม ปกป้อง

ประโยชน์สาธารณะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซอง

ครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศพัท์มือถือในที่ทำงานเป็นต้น 



4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

               1. ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความ ซื่อสัตย์ 

ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการ ทุจริตที่เกิดขึ้นใน

หน่วยงาย  

               2. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในและกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่องพฤติกรรม

การ ปฏิบัติงาน ร่วมถึงการแจ้งเบาะแสเพ่ือยับยั้งการทุจริตในหน้าที่  

               3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ 

บุคคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

               4. มีกระบวบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานลง 

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  

                1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น 

ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  

                2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ 

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยคำนึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้าน คุณธรรม 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต  

                3. บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ 

ถูกต้อง เป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

                1. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการ 

ภายนอก เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  

                2. มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การ

ให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ความโปร่งใส 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆ เพื่อให้

บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

มาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่  

                  มาตรการยับยั้งการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม องค์กร

สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร ราชการโดย



ใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย 

โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้  

                  - มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2- 6 พ.ศ.

2545  

                  - มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบ

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.

2552  

                  - มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)  

                  - มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 

พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

                 - มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือดำเนินงาน ไม่เลือก

ปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจำเป็นปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม 

                                              

                                                               
                                                                  (ลงชื่อ) 

                                                         ( นายประจักษ์    สุพรหม ) 

                                              ตำแหน่ง ผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

                                                                  ลงชื่อ)    

                                                                              ( นายพีระพล    เดชบุญ )    

                                                                               สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

 



แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์การเสิรมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างความตระหนัก 
ให้บริการและบุคลากร
มีความพร้อม
รับผิดชอบ
(Accountability) 

-การประกาศและเผยแพร่ 
เจตจำนงและนโยบาย
ต่อต้านทุจริตของผู้บริหาร
ภายใน หน่วยงานและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

หน่วยงานมี การ
ประกาศเจตจำนง
และวางระบบการ 
ป้องกันการทุจริต 

-ผู้บริหารหน่วยงาน  
-บุคลากร 
สาธารณสุขใน 
สังกัดฯ สสอ. 

- พ.ย.-ธ.ค. 
2564 

ดัชนีความพร้อมรับ 
ผิดคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
บริหารงานของ 
หน่วยงานสูงขึ้น 

งานตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน 

2.พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน ใช้ดุลพินิจ
โดยชอบด้วยระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 

-การพัฒนาความโปร่งใส
การดำเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอน้ำยืน 
 -ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

คะแนนการ 
ประเมิน ITA ของ
หน่วยงาน อยู่ใน
ระดับสูง มาก 

-ผู้บริหารหน่วยงาน 
-บุคลากร 
สาธารณสุขใน 
สังกัดฯ สสอ. 

- ตค.2564 - 
กย.2565 

-ระดับคุณธรรม และ
ความโปร่งใส การ
ดำเนินงานของ 
หน่วยงานผ่านการ 
ประเมินร้อยละ 90 

-งานตรวจสอบ 
และควบคุมภายใน 
- กลุ่มงานนิติการ 

                                                                  (ลงชื่อ)  

                                                                            ( นายพีระพล    เดชบุญ )                                                          

                                                                             สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

              


