
ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย/ระยะเวลา

ด าเนินการ

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ ปลุก
และปลูกจติส านึกการ
ต่อต้านการทจุรติ เน้น
ปรบัฐานความคิดคนใน
ทกุภาคส่วนในการรกัษา
ผลประโยชน์สาธารณะ

เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจ ในกระบวนการ
ต่อต้านการทุจริต 
ส่งเสริมองค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๑.อบรมความรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสภาครัฐ ITA
เกีย่วกบัผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมาตรการป้องกนัและ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา STRONG ของ ป.ป.ช.

3,000               จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง/ปี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒.พธีิถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นขา้ราชการที่ดีและ
ประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต

จ านวนคร้ังที่จัดกจิกรรม ๑ คร้ัง/ไตรมาส ๒ ทุกกลุ่มงาน

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบในภาครฐัและส่งเสรมิจรยิธรรม
ของโรงพยาบาลสบเมย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการส่งเสรมิป้องกันการทจุรติ ประพฤติมิชอบ
การเสรมิสรา้งและพัฒนาบุคลากรทกุระดับในหน่วยงานระดับอ าเภอ

ยทุธศาสตรช์าติวา่ด้วย
การป้องกันและ

ปราบปรามฯระยะที ่3 
(พ.ศ.256๐-256๔)

วตัถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตัวช้ีวดัผลส าเรจ็และเป้าหมาย ปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖3



สร้างเครือขา่ยบุคลากร
เพื่อป้องกนัและหยุดย้ัง
การทุจริต

 - พฒันาเครือขา่ยภายใน
องค์กรต่อต้านการทุจริต
 - สนับสนุนและร่วมมือ
เครือขา่ยสาธารณสุขโปร่งใส
 ต่อต้านการทุจริต

 - ระดับความส าเร็จในการ
สร้างการมีส่วนร่วม

ระดับดี ทุกกลุ่มงาน

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ บูรณา
การท างานของหน่วยงาน
ในการต่อต้านการทจุรติที่
อาจเกิดข้ึนในราชการทกุ
ระดับ

1. การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
เครือขา่ย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาขน ในการ
ต่อต้านการทุจริต

๑. จัดให้มีชอ่งทางรับฟงั
ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ
จากประชาชน

  - ๑. จ านวนชอ่งทางการ
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร
อย่างน้อย ๓ ชอ่งทาง

จัดท าชอ่งทางการรับ
ฟงัขอ้ร้องเรียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ หนังสือ 
โทรศัพท์/โทรสาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ชอ่งทางในการแจ้งเบาะแส
เกีย่วกบัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

  - จ านวนชอ่งทางในการแจ้ง
เบาะแส ไม่น้อยกว่า ๒ 
ชอ่งทาง (ตู้รับความคิดเห็น/
สายตรงผู้อ านวยการ)

จัดท าชอ่งทางเผยแพร่
ผ่านทาง เว็ปไซต์ของ
หน่วยงานบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ 
หนังสือเวียน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ

  -  จ านวนคร้ัง ๒ คร้ัง/ปี ทุกกลุ่มงาน



๒. สร้างความตระหนัก
ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีความรับผิด

 - การประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงสุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตหน่วยงาน

  -  - หน่วยงานมีการประกาศ
เจตจ านงและวางระบบการ
ป้องกนัปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
ที่ชดัเจน

1 คร้ัง/ปี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓. พฒันาและยกระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสฯ
 การใชดุ้ลพนิิจตาม
หลักกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน

 - การสร้างความโปร่งใสใน
การจัดซ้ือ จัดจ้าง การจัดหา
เวชภัณฑ์
 - บริหารจัดการเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข ์ของส่วน
ราชการ
 - พฒันาความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
 - พฒันาและบังคับใช้
กฎหมาย

  -  - ร้อยละของหน่วยงานที่
คะแนนประเมิน ITA ผ่าน
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐

 - ทุกไตรมาส กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ยทุธศาสตรท์ี ่๓ พัฒนา
ความรว่มมือกับองค์กร
ต่อต้านการทจุรติและ
เครอืข่ายระหวา่งประเทศ

เพื่อส่งเสริมการจัด
กจิกรรมและสร้าง
ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตกบั 
ป.ป.ช.และองค์กร
ระหว่างประเทศ

การประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและไม่
เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ
ส าหรับผู้มารับบริการ

  - จ านวนขอ้ร้องเรียนเกีย่วกบั
การรับสินบนและเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบแทน

ปราศจากขอ้ร้องเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป



ยทุธศาสตรท์ี ่๔ พัฒนา
ระบบและเครือ่งมือใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ

1. พฒันาระบบ
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ

๑.พฒันาระบบการบริหาร
บุคคลให้โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ถกูต้อง การ
สรรหา แต่งต้ัง โยกย้าย ต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม

  - อตัราการร้องเรียนเร่ืองการ
แต่งต้ัง โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม

ปราศจากขอ้ร้องเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒. วางระบบกลไกการ
ควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้ง
กบัการปฏิบัติราชการทุกเร่ือง

   ทุกหน่วยงานต้องมีระบบ
ควบคุมภายในของตนเอง

ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. เพื่อเสริมสร้าง
ระบบการจัดการเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกขจ์น
ได้ขอ้ยุติ

๑. การติดตามการ
ด าเนินงานและรายงานผล
การปฎิบัติการตามแผน
ป้องกนัฯการทุจริต

  - จ านวนเร่ืองที่มีการร้องเรียน
 ร้องทุกข ์ได้รับการแกไ้ข
ตามระบบ (ใชแ้บบรายงาน
ผล)

ร้อยละ ๑๐๐ / ได้รับ
รายงานและแกไ้ข

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียนของ
หน่วยงานและเสริมสร้าง
ระบบการจัดการร้องเรียน
การทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

  - มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
เกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

จัดทางชอ่งทางการรับ
ฟงัขอ้ร้องเรียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ หนังสือ 
โทรศัพท์/โทรสาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป



3. การให้และเปิดเผย
ขอ้มูลในการจัดซ้ือจัด
จ้าง

1. เปิดเผยขอ้มูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบโดยผ่าน
เว็บไซต์หรือส่ืออืน่ๆ

  - การร้องเรียนจากการ
จัดซ้ือจัดจ้างเป็นร้อยละศูนย์

ปราศจากขอ้ร้องเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑. เผยแพร่ สอดแทรก 
ความรู้เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกนัการ
ทุจริตแกบุ่คลากร

  - จ านวนกจิกรรม/คร้ัง ในการ
ถา่ยทอดความรู้เกีย่วกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

อย่างน้อย ๑ คร้ัง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒. เผยแพร่/ประชาสัมพนัธ์
ความรู้ด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตผ่าน
ส่ือออนไลน์และชอ่งทาง
อืน่ๆ สามารถดาวน์โหลด
หรือขอเอกสารเอกสารได้

- จ านวนหนังสือเวียนเกีย่วกบั
 กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับที่
เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนั
ทุจริตคอรัปชัน่

รายไตรมาส กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางวาสนา  วงศ์มิตร)
ผู้จัดท าแผน

(นายจักรี  คมสาคร)
ผู้อนุมัติแผน

ยทุธศาสตรท์ี ่๕ 
เสรมิสรา้งองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทจุรติ
ใหกั้บบุคลากรทกุภาคส่วน

เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต รวมทั้ง
เสริมสร้างทัศนคติด้าน
การป้องกนัการทุจริต
พฒันาบุคลากรให้มี
ความเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ




