
 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแหง่ชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ข้อ 10 เรื่อง
การส่งเสรมิการบริหารราชการแผน่ดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลน่าน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
จึงได้จัดท าโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 

แก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เป็นหน่วยงานเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต มาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุก
จิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่งปีงบประมาณ 2561 ได้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้าน
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance 
Exellence) แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ    เป็นประเด็นการตรวจราชการคณะ 
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ประเด็นการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัดที่ 
60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) และจากปัญหา
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจา้งในปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง พบมีประโยชน์ทบั
ซ้อนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยที่ผู้ปฏิบัติยังนึกไม่ถึงว่าเป็นการกระท าที่อยู่ในลักษณะของการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าของหน่วยงานกับโทรศัพท์ส่วนตัว เป็นต้น 

เพื่อให้ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จึง
จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่
บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2564 



 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

3. ตัวชี้วัด 

 1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมรีะดับความรู้เรื่องการปอ้งกนัการมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่
ถูกต้องอยู่ในระดับดี 

2. ร้อยละ 100 ของความเสี่ยงที่พบได้รับการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิด
จากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 

4. กลุม่เป้าหมาย 

บุคลากรสาธารณสุขสงักัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จ านวน 26 คนประกอบด้วย 
1. สาธารณสุขอ าเภอ     จ านวน 6 คน 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวด   จ านวน 5 คน 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฟ้า  จ านวน 5 คน 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพี ้  จ านวน 5 คน 
5. สถานบรกิารสาธารณสุขชุมชนบ้านนาวี   จ านวน 5 คน 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง อ าเภอบา้นหลวง จงัหวัดน่าน 

6. วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 
- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
- บรรยายให้ความรูเ้รื่องการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
- ผู้เข้าร่วมอบรมฯแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ความเสี่ยงที่เกิดจากการมผีลประโยชน์ทับ

ซ้อนของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564 ”  
- จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่เกิดจากการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
- แบ่งความเสี่ยงฯที่พบและแบ่งกลุม่ผูเ้ข้ารับการอบรมฯออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อแสดงความ

คิดเห็นในหัวข้อ “ข้อก าหนด/แนวทางในการแก้ไขปญัหาตามล าดับความเสี่ยงฯ” 
- น าเสนอผลการประชุมกลุม่ 
๒. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมฯ 
3. ประเมินผลการอบรมฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 2563 - กันยายน  2564 



 

8. งบประมาณ   

ไม่ใช่งบประมาณ 

9. การประเมินผล 

1. ใช้แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมเรื่องความรู้การมีผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 
20 ข้อ แบ่งระดับเกณฑ์การพิจารณา ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับดีมาก คือตอบถูก ๑๘-๒๐ข้อ,ระดับดี คือตอบถูก ๑๕-
๑๗ ข้อ,ระดับพอใช้คือตอบถูก ๑๐-๑๔ ข้อ, ควรปรับปรุงคือตอบถูกน้อยกว่า ๑๐ ข้อ 

2. ให้สาธารณสุขอ าเภอ ตรวจสอบความครบถ้วน ความเหมาะสมของแนวทางการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. องค์กรสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เป็นต้นแบบในการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางจรรยา เช้ือหมอ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 
(นางจรรยา เช้ือหมอ) 

นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
ผู้เสนอโครงการ 

 

 
(นางสาวพิชญา อายุยืน) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
              (นายเกษตร ปะท)ิ    

                                                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
     ผู้อนุมัติโครงการ 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190   

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวพิชญา อายุยืน โทรศัพท์  091-8592450  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน    26 คน 

จ านวนกลุม่เป้าหมาย   26  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จ านวน     6 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม - บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 
• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

  • บุคลากรและจิตอาสา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

  • รณรงค์เผยแพร่/จัดกิจกรรม/เทิดทูนชาติสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

  • สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  • สร้างสังคมเก้ือกูลและแบ่งปันโดยให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  

  • ยึดม่ันสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  • บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 • บุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ด้านกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม  
 • ผู้บริหารทุกระดับ มีความรู้ความได้รับความรู้ จรรยาข้าราชการ คุณธรรม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และค่านิยม MOPH ที่จะน าไปถ่ายทอดแก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความรู้  
                   และน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการปฏิบัติงาน  
 • ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้เก่ียวข้อง ได้พัฒนาศักยภาพในการท างาน  
 • บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา  
 • บุคลากรได้มีสว่นร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมบ าเพ็ญสาธารณสุขประโยชน์ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามบัญชีแนบท้าย)
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รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 
ที่ใช ้

ปงีบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
แก่บุคลากรที่บรรจุ หรือเข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่และจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนให้ความรู้กับ
บุคลากรทุกคนให้ม ี
การผ่านการอบรมเก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรม
การปฏิบัติงานเพ่ือปลูกจิตส านึกในการ
ให้บริการ 

-บุคลากรใหม่มีเจต
คติทีด่ีต่อองค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจ 
กฎ ระเบียบ วินัย
ในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

100 %บุ ค ล า ก ร
ประจ าการใหม่ผ่าน
การอบรม 

-บุคลากรใหม่ที่ เข้ า
ร่วม กิจกรรม ได้ รับ
ความรู้ด้านกฎหมาย
และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน 
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ 
คู่คุณธรรม 

-      

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

-ปลูกจิตส านึกให้มี
ความจงรักภักดี 
และน าหลักธรรม
ค าสอนไปปรบัใช้
ในชีวิต 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

-บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานเข้าร่วม
ครบ100% 

- -      

3. กิจกรรมเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัล
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในโครงการที่
หนว่ยงาน จังหวัด หรือกระทรวง
สาธารณสุขจัด เช่น 
-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
-รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 

-คัดเลือกบุคลากร
ที่มีความประพฤติ
เหมาะสมที่เป็น
แบบอย่างและเป็น
ที่ชื่นชมหน่วยงาน
ภายในให้ได้รับ
รางวัลเชิดชูจาก
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

- - -      

4.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูบุคลากรที่ท า
ความดีเป็นตัวอยา่งและต้นแบบโดยมอบ
เกียรติบัตรในที่ประชุมประจ าเดือน 

-ชื่นชมใน
หน่วยงานให้ได้รับ
ค าชมเชยหรือ
เกียรติบัตรหรือ
รางวัลเชิดชูจาก
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

-จ านวนผูไ้ด้รับการ
ยกย่องท าความดี
เป็ น ตั วอ ย่ า งที่ ดี
และต้นแบบที่ดี 

-บุคลากรได้ รับการ
ยกย่องและเชิดชูให้
น าคุณงามความดีที่
ท าเป็นแบบอย่าง 

-      
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กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 
ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

5.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อน
คลาย ดว้ยการนั่งสมาธ ิสวด
มนต์ก่อนประชุม สวดมนต์ทุก
วันพระ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
เจ้าหน้าที่ด้วยกัน 
 

-เพ่ือให้บุคลากรมี
สติและจิตส านึก
ของผู้ให้บริการที่ดี
และบริการด้วย
กิริยาที่อ่อนน้อม 
วาจาสุภาพ มีจิต
เมตตากรุณา ยินดี
และเต็มใจช่วยหรือ
ผู้มารับบริการ 

-ทุกหน่วยงาน 
-ชมรมจริยธรรม 

-ตามจ านวน
บุคลากร
และผู้มารับ
บริการที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-ช่วยส่งเสริม
และสร้าง
สัมพันธภาพ
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่
ด้วยกันและผู้
มารบับริการ
อย่างมีสติและ
มีจิตส านึกที่ดี
ในการบรกิาร 

-      

6.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อน
คลาย งานกีฬาสัมพันธ์สถาน
บรกิาร ทุกวันศุกร์ 

-เพ่ือให้บุคลากรมี
สุขภาพกายที่ดี
พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 

-ทุกหน่วยงาน 
-ชมรมจริยธรรม 

-ตามจ านวน
บุคลากรที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

-ช่วยส่งเสริม
และสร้าง
สัมพันธภาพ
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่
ด้วยกัน 

-      

 
  

ลงชื่อ                 เหน็ชอบแผน 
                            (นายกษตร ปะทิ ) 
              ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
              วันที่   19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอแผน 
              (นางสาวพิชญา อายุยืน 
              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
               วันที่   19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 


