แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความนา
หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
กำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของจังหวัด ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำกผลสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
เรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
ประชำชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มี ธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง กำร
ตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง กำรแจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้
ทำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลจำกยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ พ.ศ. 2552 - 2555 โดยกำหนดให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐทุก
องค์กรต้องจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตนเอง เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่

1
2
3
4

เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ

วิสัยทัศน์
“หน่วยงำนภำครัฐ ใช้หลักธรรมำภิบำลบริหำรงำน ประสำนเจ้ำหน้ำที่รัฐร่วมมือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
1. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยึดหลักธรรมำภิบำล
2. บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
3. ส่งเสริมบทบำทภำคประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4. สร้ำงกลไกและพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ

5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนภำครัฐภำยในจังหวัด ให้มีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อประชำชน
เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและ
รับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำครัฐ รวมทั้งกำรรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎ และระเบียบ
ที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ทุกภำคส่วน ให้ปฏิบัติงำนและดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกภำคส่วน
2. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล
2.1 ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีกำรฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
2.2 ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรม
และจริยธรรม
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ เป็นหลักสูตรบังคับที่ใช้ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตว์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
วัตถุประสงค์
มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภำครัฐ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยภำคประชำชน ให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐกับองค์กรทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับองค์กรทุกภำคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข็งและเป็นอิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้
สำธำรณชนรับทรำบ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐมีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ โดยให้มี
เว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน
1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยภำคประชำชน
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภำครัฐ
2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ภำคประชำชนมีควำมตื่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำน
หรือข้อมูลนั้น

2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
2.4 กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสมชัดเจนและมีประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำน
ทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรและงบประมำณให้เหมำะสมชัดเจนและมีประสิทธิภำพ
1.1 ให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของหน่วยงำน อัตรำกำลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และ
งบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐด้วยกันเอง
1.3 ให้หน่วยงำนภำครัฐ ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับภำคเอกชน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.2 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
3. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่มีควำมทันสมัยมำใช้ในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
3.2 สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
3.3 ให้มีกำรวำงระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของแต่ละหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกั น
และปรำบปรำมกำรทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ
แก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
1.1 กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ เพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพื่อรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.

ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำยในจังหวัดปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่มีจิตสำนึกในกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบวินัย มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
ทุกภำคส่วนปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดได้อย่ำงยั่งยืน

บทสรุป
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเทิง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรดำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของจังหวัด และเพื่อให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนภำยในอำเภอ ปฏิบัติงำนในด้ำน

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้ สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ต้องบูรณำกำรและอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะส่งผลต่อกำรบรรลุตำมผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวัง รวมถึงส่งผลต่อ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้อีกด้วย

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
ยุทธศำสตร์
1. เสริมสร้ำงจิตสำนึก
ค่ำนิยมตำมหลักธรร
มำภิบำล

มำตรกำร
กิจกรรม
งบประมำณ
1.1) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 1.1.1) ประชุมชี้แจง
และปฏิบัติตำมหลัก
กำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ธรรมำภิบำล คุณธรรม กำรกำกับดูแลองค์กรที่ดี
จริยธรรมและวินัย
รำชกำร
1.1.2) มีกำรจัดอบรม 4,000 บำท
กำรสร้ำงจิตสำนึก
ปลูกฝังควำมซื่อสัตย์
สุจริต แยะแยะเรื่อง
ส่วนตัวกับส่วนรวม จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต
(STRONG )
1.2) ผลักดันค่ำนิยมเชิด 1.2.1) ประเมินผลกำร
ชู ควำมดี ควำมซื่อสัตย์ ปฏิบัติรำชกำร
สุจริตและรังเกียจกำร
ทุจริต

ตัวชี้วัด
1) มีกำรจัดทำมำตรกำร
กำกับดูแลองค์กรและ
ประชุมชี้แจงแนวทำง
ดำเนินงำน

เป้ำหมำย
เจ้ำหน้ำที่ สสอ.เวียงสำ
และรพ.สต.ในสังกัด
สสอ.เวียงสำ จำนวน
26 แห่ง

ระยะเวลำดำเนินงำน
มกรำคม 2563

2) เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำร
อบรมกำรสร้ำจิตสำนึก
ปลูกฝังควำมซื่อสัตย์
สุจริต แยะแยะเรื่อง
ส่วนตัวกับส่วนรวม จิต
พอเพียงต้ำนทุจริต
(STRONG )
3) เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำร
ประเมินตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป ( 60
คะแนนขึ้นไป)

เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอเวียงสำ จำนวน
50 คน

เมษำยน-มิถุนำยน
2563

ไม่มีผู้ไม่ผ่ำนกำร
ประเมิน

ครั้งที่ 1 มีค. 2563
ครั้งที่ 2 ก.ย. 2563

ยุทธศำสตร์
2. บูรณำกำรทุกภำค
ส่วนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ

3. เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ

มำตรกำร
2.1) ประชำสัมพันธ์
ต่อต้ำนกำรทุจริต

กิจกรรม
2.1.1) จัดช่องทำงกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
และรับเรื่องร้องเรียนใน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ

งบประมำณ
-

2.1.2) เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ

-

2.1.3) กิจกรรมกำร
บำเพ็ญประโยชน์และ
สร้ำงค่ำนิยมเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี

-

3.1) เสริมสร้ำงกำร
3.1.1) กำรตรวจสอบ
ตรวจสอบถ่วงดุลอำนำจ ภำยในประจำปี

ตัวชี้วัด
4) จัดทำแนวทำง
ช่องทำงประชำสัมพันธ์
และรับเรื่องร้องเรียนใน
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ อย่ำงน้อย 2
ช่องทำง/หน่วยงำน
5) มีเอกสำร/สื่อหรือ
ช่องทำงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต
6) จำนวนครั้งที่เข้ำร่วม
กิจกรรม

7) ทุกหน่วยงำนได้รับ
กำรตรวจสอบภำยใน
ประจำปี โดย
คณะกรรมกำรตั้งแต่
ระดับอำเภอขึ้นไป อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

เป้ำหมำย
เจ้ำหน้ำที่ สสอ.เวียงสำ
และรพ.สต.ในสังกัด
สสอ.เวียงสำ จำนวน
26 แห่ง

ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลำคม 2562กันยำยน 2563

เจ้ำหน้ำที่ สสอ.เวียงสำ
และรพ.สต.ในสังกัด
สสอ.เวียงสำ จำนวน
26 แห่ง

ตุลำคม 2562กันยำยน 2563

เจ้ำหน้ำที่ สสอ.เวียงสำ
และรพ.สต.ในสังกัด
สสอ.เวียงสำ จำนวน
26 แห่ง ทุกคนอย่ำง
น้อย 1ครั้ง/คน
เจ้ำหน้ำที่ สสอ.เวียงสำ
และรพ.สต.ในสังกัด
สสอ.เวียงสำ จำนวน
26 แห่ง

ตุลำคม 2562กันยำยน 2563

ตุลำคม 2562กันยำยน 2563

ยุทธศำสตร์
4. พัฒนำศักยภำพ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ

มำตรกำร
4.1 ส่งเสริมกำร
ประพฤติตนตำมหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมวิชำชีพ

กิจกรรม
4.1.1) กำรอบรมด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
จัดทำโครงกำรและกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร

( นายฉลองชัย สิทธิวัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้รายงาน
 อนุญาต/เห็นชอบ

(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

งบประมำณ

ตัวชี้วัด
8) จำนวนหน่วยงำน
และเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับ
กำรอบรม

เป้ำหมำย
ทุกหน่วยงำนและมีเจ้ำ
หน้ำที่ได้รับกำรอบรม
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 60

ระยะเวลำดำเนินงำน

