
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ชื่อชมรม  ชมรม STRONG  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 8  ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์  โทร  08 4395 5925 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด  42  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  42  คน 

จ านวนกิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โครงการ 

จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม - บาท  

   จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน      -    บาท  
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน     -     บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  มีคา่คะแนนสูงกวาร้อยละ ๙๐ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ๑๒เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

1. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา มุ่งต้านการทุจริต 

 2. บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างองค์กรความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราเกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค..64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.
65) 

1.  ประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารและบุคลากร
หน่วยงาน 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์หรือ
ค ามั่นวาจาปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุก
คน 

100% มีค่านิยม
ร่วม 

-      

2.  จัดประชุมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 

เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ส่วนรวมได้ 

หัวหน้ากลุ่ม
งาน 

100% มีค่านิยม
ที่เกิดขึ้น
ในองค์กร 

-      

3.  จัดท าคู่มือต่างๆ  
3.1  จัดท าคู่มือการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และพฤติมิชอบ 
3.2 จัดท าคู่มือการรับ
เรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือ
พฤติกรรมบริการ 
3.3 จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและสนับสนุน 

เพ่ือยกระดับในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ท างาน ในการป้องกันการ
ทุจริต 

จนท.ทุกคน จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรมี
การ
ปฏิบัติ
ตามคู่มือ
ได้ 

-      

 

 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค..64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.
65) 

4.  ก าหนดมาตรการและ
วางระบบเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เพ่ือยกระดับในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ท างาน ในการป้องกนัการ
ทุจริต 

ชมรม 
STRONG 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนัก
ถึงผลของ
การทุจริต 

-      

5.  จัดท าแนวการปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน 

เพ่ือยกระดับในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ท างาน ในการป้องกนัการ
ทุจริต 

ชมรม 
STRONG 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนัก
ถึงผลของ
การทุจริต 

-      

6.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ใน
การป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ชมรม 
STRONG 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนัก
ถึงผลของ
การทุจริต 

-      

7.  สร้างช่องทางการ
ร้องเรียนอย่างน้อย3
ช่องทาง 

เพ่ือสร้างความตื่นตัวในการ
แจ้งเบาะแสเมื่อเจอการ
กระท าผิด 

ชมรม 
STRONG 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนัก
ถึงผลของ
การทุจริต 

-      

 
       ลงชื่อ..............................................................  ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบแผน 

               (นางสาวอลรดา  คงสุทธิ์)             (นายประจวบ   รามณีย์) 
             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ                          ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 เลาขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย           ประธานชมรมจริยธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
         วันที่   15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564               วันที่   15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 


