
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562-2563 
คปสอ.อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

1.การเสริมสร้าง
จิตส านึกคณุธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.รณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เกีย่วกับการป้องกนั/
ปราบปรามทุจริตและความโปร่งใส 
 

- - ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด คปสอ.
อ าเภอบ้านหลวงได้รับข้อมูล
ข่าวสารครบถ้วน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 -งานบริหาร 
-คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ จนท. คปสอ.
อ าเภอบ้านหลวง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 และการปฏิบัตงิาน
ด้านการเงินการคลังและพัสด ุ
 

  -ร้อยละ จนท.มคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 และการปฏิบตัิงาน
ด้านการเงินการคลังและพัสด ุ

ร้อยละ95 ร้อยละ 98  

3. การจัดการความขัดแย้งและ
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยและสามารถไปปฎิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
 

งบ UC      
คปสอ.อ าเภอ
บ้านหลวง 
3,500 บาท 

งบ UC      
คปสอ.อ าเภอ
บ้านหลวง 
3,500 บาท 

-ร้อยละเรื่องร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขภายใน 30 
วัน 

ร้อยละ 90  ร้อยละ95 -งานประกันสุขภาพ    
คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 

2.หน่วยงานมี 
นโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับมาตรฐาน
ความโปร่งใส 

1.มีการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส งบ UC      
คปสอ.อ าเภอ
บ้านหลวง 
3,000 บาท 

 มีการด าเนินการประกาศและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานความโปร่งใส 

1 ครั้ง 1 ครั้ง -งานบริหาร คปสอ.
อ าเภอบ้านหลวง 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

1.การเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร 

1.โครงการประชุมช้ีแจง พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทรางราชการ พ.ศ.2540 
 

5,000 5,000 ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความความเข้าใจในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 -งานบริหาร 
-คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 

2. การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทาง WebSite 
 

- - ร้อยละในการเผยแพร่ประกาศ
การจัดซื้อจดัจ้าง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 งานบริหาร 
-คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 

2.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤตมิิ
ชอบ 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบยีบ/ ข้อ
บังคัง/วิธีปฏิบัติ/ข้อมลูข่าวสาร 

- - จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง -งานสุขศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ คปสอ.
อ าเภอบ้านหลวง 

2.การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผู้มสี่นได้เสีย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- - ร้อยละของความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีหรือ
พฤติกรรมบริการของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

ร้อยละ 85  ร้อยละ 90 คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความสร้างเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

การจัดการเพื่อลด
ความเสีย่งท่ีจะเกิด
การทุจริต 

1.การออกตรวจสอบภายใน ของสถาน
บริการ ในสังกัด คปสอ. อ าเภอบ้าน
หลวง 
 

5,000 5,000 ร้อยละ ของ รพ.สต.ในสังกัด 
คปสอ.อ าเภอบ้านหลวง 
ได้รับกหารตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 -คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 

2. จัดอบรม, ประชุมใหค้วามรู้ ระเบียบ
การคลัง, การจัดซื้อ/จ้างภาครัฐ(e-GP) 
 

5,000 5,000 ร้อยละของผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงิน
การคลัง,การจัดซื้อ/จ้างภาครัฐ
(e-GP) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 งานบริหาร 
-คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
ประชุม อบรม และวันสมัมนาท่ี
เกี่ยวข้องกับ 
-การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
-ด้านทรัพยากรบุคคล 
-ด้านการเงินและบัญชี 
-ด้านการควบคุมภายใน/การตรวจสอบ
ภายใน 
 

5,000 5,000 จ านวนเรื่อง ท่ี จนท.ท่ี
เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน -คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 

2. มีระบบ/กลไกการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 

การจัดระบบรับฟัง/ข้อร้องเรียน/การจัด
ช่องทางรับข้อร้องเรียน 
 

- - จ านวนช่องทางรับฟัง
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การ
แจ้งเบาะแสการทุจรติ 

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง -คปสอ.อ าเภอบ้าน
หลวง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


