
ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย/ระยะเวลา

ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ปลุก
และปลูกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต เน้น
ปรับฐานความคิดคนใน
ทุกภาคส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในกระบวนการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส่งเสริมองค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๑.อบรมความรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสภาครัฐ 
ITA  เก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน มาตรการป้องกัน
และรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา STRONG ของ
 ป.ป.ช.

3,000             จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง/ปี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๒.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือ
เป็นข้าราชการท่ีดีและ
ประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม ๑ คร้ัง/ไตรมาส ๒ ทุกกลุ่มงาน/ทุก รพ.สต.

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและส่งเสริมจริยธรรม
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานระดับอ าเภอ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและ

ปราบปรามฯระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564)

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๓



สร้างเครือข่ายบุคลากร
เพ่ือป้องกันและหยุดย้ัง
การทุจริต

 - พัฒนาเครือข่ายภายใน
องค์กรต่อต้านการทุจริต
 - สนับสนุนและร่วมมือ
เครือข่ายสาธารณสุขโปร่งใส
 ต่อต้านการทุจริต

 - ระดับความส าเร็จในการ
สร้างการมีส่วนร่วม

ระดับดี ทุกกลุ่มงาน/ทุก รพ.สต.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บูรณา
การท างานของหน่วยงาน
ในการต่อต้านการทุจริต
ท่ีอาจเกิดข้ึนในราชการ
ทุกระดับ

1. การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาขน ในการ
ต่อต้านการทุจริต

๑. จัดให้มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

  - ๑. จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อย่างน้อย ๓ ช่องทาง

จัดท าช่องทางการรับ
ฟังข้อร้องเรียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ หนังสือ 
โทรศัพท์/โทรสาร

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

  - จ านวนช่องทางในการแจ้ง
เบาะแส ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง (ตู้รับความคิดเห็น/
สายตรงผู้อ านวยการ)

จัดท าช่องทางเผยแพร่
ผ่านทาง เว็ปไซต์ของ
หน่วยงานบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
หนังสือเวียน

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ

  -  จ านวนคร้ัง ๒ คร้ัง/ปี ทุกกลุ่มงาน



๒. สร้างความตระหนัก
ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีความรับผิด

 - การประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงสุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตหน่วยงาน

  -  - หน่วยงานมีการประกาศ
เจตจ านงและวางระบบการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมท่ี
ชัดเจน

1 คร้ัง/ปี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๓. พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสฯ
 การใช้ดุลพินิจตาม
หลักกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน

 - การสร้างความโปร่งใสใน
การจัดซ้ือ จัดจ้าง การจัดหา
เวชภัณฑ์
 - บริหารจัดการเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของส่วน
ราชการ
 - พัฒนาความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
 - พัฒนาและบังคับใช้
กฎหมาย

  -  - ร้อยละของหน่วยงานท่ี
คะแนนประเมิน ITA ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐

 - ทุกไตรมาส กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนา
ความร่วมมือกับองค์กร
ต่อต้านการทุจริตและ
เครือข่ายระหว่างประเทศ

เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและสร้าง
ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตกับ 
ป.ป.ช.และองค์กร
ระหว่างประเทศ

การประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและไม่
เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ
ส าหรับผู้มารับบริการ

  - จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
การรับสินบนและเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบแทน

ปราศจากข้อร้องเรียน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนา
ระบบและเคร่ืองมือใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1. พัฒนาระบบ
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ

๑.พัฒนาระบบการบริหาร
บุคคลให้โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีถูกต้อง การ
สรรหา แต่งต้ัง โยกย้าย ต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม

  - อัตราการร้องเรียนเร่ืองการ
แต่งต้ัง โยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรม

ปราศจากข้อร้องเรียน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๒. วางระบบกลไกการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการทุกเร่ือง

   ทุกหน่วยงานต้องมีระบบ
ควบคุมภายในของตนเอง

ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

2. เพ่ือเสริมสร้าง
ระบบการจัดการเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์จน
ได้ข้อยุติ

๑. การติดตามการ
ด าเนินงานและรายงานผล
การปฎิบัติการตามแผน
ป้องกันฯการทุจริต

  - จ านวนเร่ืองท่ีมีการร้องเรียน
 ร้องทุกข์ ได้รับการแก้ไข
ตามระบบ (ใช้แบบรายงาน
ผล)

ร้อยละ ๑๐๐ / ได้รับ
รายงานและแก้ไข

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๒.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนของ
หน่วยงานและเสริมสร้าง
ระบบการจัดการร้องเรียน
การทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

  - มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

จัดทางช่องทางการรับ
ฟังข้อร้องเรียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ หนังสือ 
โทรศัพท์/โทรสาร

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป



3. การให้และเปิดเผย
ข้อมูลในการจัดซ้ือจัด
จ้าง

1. เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบโดยผ่าน
เว็บไซต์หรือส่ืออ่ืนๆ

  - การร้องเรียนจากการ
จัดซ้ือจัดจ้างเป็นร้อยละศูนย์

ปราศจากข้อร้องเรียน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๑. เผยแพร่ สอดแทรก 
ความรู้เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตแก่บุคลากร

  - จ านวนกิจกรรม/คร้ัง ในการ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

อย่างน้อย ๑ คร้ัง กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่าน
ส่ือออนไลน์และช่องทาง
อ่ืนๆ สามารถดาวน์โหลด
หรือขอเอกสารเอกสารได้

- จ านวนหนังสือเวียนเก่ียวกับ
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องกับการป้องกัน
ทุจริตคอรัปช่ัน

รายไตรมาส กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

(นายจรัล   มุ่งดี)
ผู้จัดท าแผน

(นายด ารงค์   นันยบุตร)
ผู้อนุมัติแผน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต รวมท้ัง
เสริมสร้างทัศนคติด้าน
การป้องกันการทุจริต
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ



 



 


