
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ ๑   ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ปลุกจติส านึกให้ยดึถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

-กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุก
จิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้
แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจรติ” โดย
ใช้โมเดล “STRONG” 
 

ร้อยละของบุคลากร
ในสังกัดปรับฐาน
ความคิดเกีย่วกับ
เรื่องผลประโยชน์
ทับช้อนให้สามารถ
แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมส่งเสริมให้มี
ระบบขัดเกลาทาง
สังคมในการต่อต้าน
การทุจริต  
ร้อยละ ๑๐๐ 

บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด สสอ.บา้น
โคก 

- ตค.๒๕๖๔-
ธค.๒๕๖๕ 

บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับช้อน  
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี ๑   ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๒.วางระบบรากฐานการน า
ค่านิยม MOPH และคุณธรรม
องค์กร “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิ ต อ า ส า ”  เ ป็ น แ นว ท า ง
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

-ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH และ
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
จรรยาข้าราชการ คุณธรรมที่พึง 
 

ร้อยละของ
บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทุก
ระดับในสังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอบ้าน
โคก 

- ตค. ๖๔-
กย.๖๕ 

-ระดับความส าเร็จ
การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หน่วยงานใสสะอาด 
- เป็นหน่วยงาน
คุณธรรม 

-กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี ๑   ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๓. ปลูกจิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต สร้างสังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต้านการ
ทุจริต  

-โครงการประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในหน่วยงานการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เสริมสร้างพัฒนาด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการผลักดัน ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด สสอ.
บ้านโคกและ
ภาคประชาชน 

- ๒๘ 
มกราคม 
๒๕๖๕ 

ประชาชน สังคม 
และทุกภาคส่วน
ตระหนักในผลเสีย
หายร้ายแรงที่
เกิดข้ึนจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางท่ี ๒   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑. มุ่งเน้นการลดและปิดโอกาสการ
ทุจริต โดยหน่วยงานต้องน า
มาตรการป้องกันการทุจริตที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
ด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเป็น
รูปธรรมและมีการก าหนดแผนการ
ด าเนินการที่ชัดเจน 
 

-การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ในมาตรการเกี่ยวกับ
สินบน มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ, 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน 
 

หน่วยงานมีการ
น ามาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริตที่ส าคัญ
ผ่านการจัดท า
แผนบริหาร
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไป
ด าเนินการ
จัดการแก้ไข
ปัญหาให้เป็น
รูปธรรม 

-หน่วยงานใน
สังกัด สสอ.บ้าน
โคก 

- ตค.๒๕๖๔-
ธค.๒๕๖๕ 

-ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน
ดีขึ้น 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางท่ี ๒   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๒. สร้างความตระหนักให้บริการ
และบุคลากรมีความพร้อมรับผิด
(Accountability) 

-การประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงและนโยบายต่อต้าน
ทุจริตของผู้บริหารภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

หน่วยงานมีการ
ประกาศ
เจตจ านงและ
วางระบบการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

-ผู้บริหาร
หน่วยงาน-
บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด สสอ.บ้าน
โคก 

- ตค.๒๕๖๔-
ธค.๒๕๖๕ 

ดัชนีความพร้อม
รับผิด คุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน
สูงขึ้น 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

๓.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
 
 
 

-การพัฒนาความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
โคกทุกระดับ 
-ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

ร้อยละของบุ
หน่วยงานที่
คะแนนการ
ประเมิน ITA 
ระดับสูงมาก 
 

สสอ./รพ.สต.ใน
สังกัด 
 

- ตค.๒๕๖๔-
กย.๒๕๖๕ 

-ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน
ดีขึ้นทุกหน่วยงาน
และทุกปี 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
กลยุทธ์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๔.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
 
 
 

-การพัฒนาความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
โคกทุกระดับ 
-ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

ร้อยละของบุ
หน่วยงานที่
คะแนนการ
ประเมิน ITA 
ระดับสูงมาก 
 

สสอ./รพ.สต.ใน
สังกัด 
 

- ตค.๒๕๖๔-
กย.๒๕๖๕ 

-ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน
ดีขึ้นทุกหน่วยงาน
และทุกปี 

-งาน
ตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน 
- กลุ่มงาน
นิติการ 

๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตโดยใช้ระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

-ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  

ระดับ
ความส าเร็จของ
หน่วยงานไม่ถูก
ตรวจสอบจาก
หน่วยงาน
ภายในและ
หน่วยงาน
ภายนอกในเรื่อง
ทุจริต 

สสอ./รพ.สต.ใน
สังกัด 
 

- ตค.๒๕๖๔-
ธค.๒๕๖๕ 

ประสิทธิภาพการ
ป้องกันยับยั้งการ
กระท าความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ 

-กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
-งาน
ตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน 



 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๖.พัฒนาเครือข่ายและบูรณา
การปราบปรามการทุจริตและ
กระบวนงานตามมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ 

-จัดประชุมชี้แจงแนวการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 

-บุคลากรมีความเข้าใจใน
กระบวนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 

สสอ./รพ.
สต.ในสังกัด 
 
 
 
 

- ตค.๒๕๖๔-
กย.๒๕๖๕ 

-หน่วยงาน
เป้าหมายการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ 
ITA ร้อยละ ๙๐ 
 

-กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 
 
 

 

              ลงชื่อ                ผู้เสนอแผน                 ลงชื่อ       ผู้อนุมัติแผน 

                      ( นางสาวกลัญารัตน์  แช่มช้อย )                                                                         ( นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์ ) 
                        นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 


