
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ปี  2565  ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานภาครัฐ และมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่าย) ของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการทุจริตของหน่วยงาน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด จึงได้ 
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมียุทธศาสตร์ด าเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
    3. เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
    4. เพื่อให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 
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แผนปฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ 2565 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภเูกต็ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. เสริมสร้าง 
จิตส านึก ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.1) ส่งเสริมการ
เรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรม
และวินัยราชการ 
 

1.1.1) ประชุมช้ีแจง
การปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์กรท่ีดี 
 

- 1) มีการจัดท ามาตรการก ากับดูแล 
องค์กรและประชุมช้ีแจงแนวทาง 
ด าเนินงาน 
 

ทุกหน่วยงาน  ธันวาคม 2564 

  1.1.2) มีการจัด
อบรมพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ 
 

- 2) เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการอบรม 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
 

ธันวาคม 2564 

 1.2) ผลักดันค่านิยม
เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและ
รังเกียจการทุจริต 
 

1.2.1) ประเมินผล
การปฏิบัติ 
ราชการ 
 

- 3) เจ้าหน้าท่ีผ่านการประเมินตั้งแต่ 
ระดับพอใช้ขึ้นไป ( 60 คะแนนขึ้น
ไป) 
 

ไม่มีผู้ไม่ผ่านการ 
ประเมิน 

ครั้งท่ี 1 มีค. 2565 
ครั้งท่ี 2 ก.ย. 2565 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 
2. บูรณาการทุกภาค 
ส่วนในการป้องกัน 
และปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 
 

2.1) ประชาสัมพันธ์ 
ต่อต้านการทุจริต 

2.1.1) จัดช่องทาง
การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และ
รับเรื่องร้องเรียนใน
การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
 

- 4) จัดท าแนวทาง ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์และรับเรื่อง 
ร้องเรียนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ อย่าง 
น้อย 2 ช่องทาง/หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

  2.1.2) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ 
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 
 

- 5) มีเอกสาร/ส่ือหรือช่องทางการ ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

  2.1.3) กิจกรรมการ
บ าเพ็ญ 
ประโยชน์และสร้าง
ค่านิยมเป็น 
ข้าราชการท่ีดี 
 

- 6) จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 
คน 
 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน 
3. เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งในการ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 
 

3.1) เสริมสร้างการ 
ตรวจสอบถ่วงดุล
อ านาจ 
 

3.1.1) การ
ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี 
 

- 7) ทุกหน่วยงานได้รับการ 
ตรวจสอบภายในประจ าปี โดย 
คณะกรรมการตั้งแต่ระดับอ าเภอ 
ขึ้นไป 
 

ปีละ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 มีค. 2565 
ครั้งท่ี 2 ก.ย. 2565 

4. พัฒนาศักยภาพ 
เจ้าหน้าท่ีในการ 
ป้องกันและ 
ปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐ 

4.1 ส่งเสริมการ
ประพฤติ 
ตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและ
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพ 

4.1.1) การประชุม
ด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง การจัดท า
โครงการและการ 
เบิกค่าใช้จ่ายทาง
ราชการ 

- 8) จ านวนหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีได้รับการอบรม 
 

ทุกหน่วยงานและม ี
เจ้าหน้าท่ีได้รับการ 
อบรม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
 

พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 ลงช่ือ................................................ผู้เสนอแผน 
(นางสาวกุมภา  ดาศรี) 

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญ 

ลงชื่อ................................................ผูอ้นมุติัแผน 

(นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
สาธารณสขุอ าเภอกะทู ้

 


