
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลัก
คุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และส่งเสริม
จริยธรรม และวินัยแก่เจ้าหน้าที่ 

๑. มีการสอดแทรกความรู้ เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ในการประชุม
อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ 
ประเมิน ITA ขององค์กร 
 
 
 
 
 
๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกาศ
เจตนารมณ์ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 

๑.สอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐปี ๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒.ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น ผ ล ป ระ โยช น์ ทั บ ซ้ อน การวิ เค ร าะห์
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๒ 

๒.จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

  

-  เป็นไปตามตัวชี้วัด ๒ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
- เป็นไปตามตัวชี้วัด  แต่ไม่ได้ 
  ด าเนินการตามวันที่ก าหนด 

๒. สร้างเครือข่ายบุคลากรเพ่ือ
ป้องกัน และหยุดยั้งการทุจริต 

   

- พัฒนาเครือข่ายภายในองค์กร
ต่อต้านการทุจริต  
- สนับสนุนและร่วมมือ เครือข่าย
สาธารณสุข โปร่งใส ต่อต้านการ
ทุจริต 

ความส าเร็จในการสร้างความมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี - อยู่ระหว่างด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. การบูรณาการความ ร่วมมือ
ระหว่างภาคี เครือข่าย หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาขน 
ในการ ต่อต้านการทุจริต 

๑.จ านวนช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

จัดให้มีทางการรับฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง 
1. โทรศัพท์หมายเลข 0 ๕๓๖๘ ๑๓๑๐ 
2. โทรสารหมายเลข  
3. เว็บไซต์ www.maesariang.net 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทาง 
ในการรับฟังความคิดเห็น  
๓ ช่องทาง 

 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางใน
การแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ไม่น้อยกว่า  
๒ ช่องทาง  
๑.ตู้รับความคิดเห็น 
๒.สายตรงสสอ.แม่สะเรียง โทร. 084 378 
8475 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางใน 
การรับแจ้งเบาะแส ๒ ช่องทาง 

 ๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

- จัดให้มีช่องทางการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1. โทรศัพท์หมายเลข 0 536๘ ๑๓๑๐ 
2. โทรสารหมายเลข  
3. เว็บไซต ์www.maesariang.net 
๔. ติดต่อด้วยตนเองท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แม่สะเรียง เลขที่ ๒๔๔ หมู่ ๒  ต.แม่สะเรียง  อ.แม่
สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ 

- อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น 
 

๒. สร้างความตระหนัก ให้ผู้บริหาร
และบุคลากร มีความรับผิดชอบ 
 

การประกาศและเผยแพร่เจตจ านง
สุจริตและนโยบายต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงานสาธารณสุข  
 

๑.หน่วยงานมีการประกาศเจตจ านงสุจริตและ 
วางระบบการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจน  
๒.หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริต “ความอดทนต่อการทุจริตเป็นศูนย์ 
(Zero Tolerance)” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๓.ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของ 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประกาศ 
๑ ครั้ง/ป ี
 



 

เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

๓. พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
ความโปร่งใสฯ การใช้ดุลพินิจตาม
หลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน 
 
  

- การสร้างความโปร่งใส ในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง การจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ 
- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ของส่วนราชการ  
- พัฒนาความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน  
- พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย 

- ร้อยละของหน่วยงานที่คะแนนประเมิน ITA  
  ระดับสูงมาก 
- ไตรมาสแรก ได้คะแนนระดับ ๕  
- ไตรมาส ๒ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๐ 
- ไตรมาส ๓ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๕ 
- ไตรมาส ๔ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ ๙๐ 

- ไตรมาสแรก เป็นไปตามตัวชี้วัด   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
การประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและไม่เรียกรับผลประโยชน์
ใดๆส าหรับผู้มารับบริการเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดกจิกรรมและสร้าง
ความร่วมมือในการต่อต้านการ
ทุจริตกับ ป.ป.ช.และองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ
สินบนและเรียกรับผลประโยชน์ตอบ
แทน 
 
 
 

ปราศจากข้อร้องเรียน 
 
 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. พัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม 
และความ โปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

 ๑.พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง การสรรหา 
แต่งตั้ง โยกย้าย ต้องโปร่งใส เป็น
ธรรม 
 

ไม่มีการร้องเรียนเรื่อง การแต่งตั้ง โยกย้ายที่ไม่ 
เป็นธรรม (อัตราการร้องเรียนเป็นศูนย์) 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

  ๒.วางระบบกลไกการ ควบคุมภายใน
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
ทุกเรื่อง 

ทุกหน่วยงานย่อยต้องมี ระบบควบคุมภายในของ 
ตนเอง (ร้อยละ ๑๐๐)  

- อยู่ระหว่างด าเนินการและ 
  ประเมินผล   

2.เสริมสร้างระบบ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ 

๑.การติดตามการ ด าเนินงานและ
รายงานผล การปฏิบัติการตามแผน 
ป้องกันฯการทุจริต 

ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง  
ที่  ๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่  ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

  ๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานและเสริม 
สร้างระบบการจัดการร้องเรียนการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข์และไม่มีข้อร้องเรียน 
-  มีช่องทางการรับฟังผ่านทางเว็บไซด์ หนังสือ 
  โทรศัพท์/โทรสาร  

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งเสริมสร้าง ทัศนคติด้าน
การป้องกัน การทุจริตพัฒนาบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เผยแพร่ สอดแทรก ความรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ ทุจริตแก่บุคลากร 
 

จ านวนกิจกรรม/ครั้ง ใน การถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

-เป็นไปตามตัวชี้วัด 

   ๒. เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

จ านวนหนังสือเวียน เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ รายไตรมาส 

-อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 



 

 


