
ตัวชี้วัด 
เปาหมาย/ระยะเวลา

ดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปลุก
และปลูกจิตสํานึกการ
ตอตานการทุจริต เนน
ปรับฐานความคิดคนใน
ทุกภาคสวนในการรักษา
ผลประโยชนสาธารณะ

เพื่อสรางความรูความ
เขาใจ ในกระบวนการ
ตอตานการทุจริต 
สงเสริมองคกรตนแบบ
ดานคุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๑.อบรมความรูคุณธรรม
และความโปรงใสภาครัฐ ITA
เกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอนมาตรการปองกันและ
รณรงคตอตานการทุจริต
ตามหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา STRONG ของ ป.ป.ช.

3,000               จํานวนครั้ง ๑ ครั้ง/ป กลุมงานบริหารทั่วไป

๒.พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการที่ดีและ
ประกาศเจตนารมณการ
ตอตานการทุจริต

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ไตรมาส ๒ ทุกกลุมงาน

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและสงเสริมจริยธรรม

ของโรงพยาบาลสบเมย  จังหวัดแมฮองสอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดานการสงเสริมปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหนวยงานระดับอําเภอ

ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและ

ปราบปรามฯระยะที่ 3 
(พ.ศ.256๐-256๔)

วัตถุประสงค โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย ปงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๔



สรางเครือขายบุคลากร
เพื่อปองกันและหยุดยั้ง
การทุจริต

 - พัฒนาเครือขายภายใน
องคกรตอตานการทุจริต
 - สนับสนุนและรวมมือ
เครือขายสาธารณสุขโปรงใส
 ตอตานการทุจริต

 - ระดับความสําเร็จในการ
สรางการมีสวนรวม

ระดับดี ทุกกลุมงาน

ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณา
การทํางานของหนวยงาน
ในการตอตานการทุจริตท่ี
อาจเกิดขึ้นในราชการทุก
ระดับ

1. การบูรณาการความ
รวมมือระหวางภาคี
เครือขาย หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาขน ในการ
ตอตานการทุจริต

๑. จัดใหมีชองทางรับฟง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะ
จากประชาชน

  - ๑. จํานวนชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
อยางนอย ๓ ชองทาง

จัดทําชองทางการรับ
ฟงขอรองเรียนผาน
ทางเว็บไซต หนังสือ 
โทรศัพท/โทรสาร

กลุมงานบริหารทั่วไป

๒. เผยแพรประชาสัมพันธ
ชองทางในการแจงเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

  - จํานวนชองทางในการแจง
เบาะแส ไมนอยกวา ๒ 
ชองทาง (ตูรับความคิดเห็น/
สายตรงผูอํานวยการ)

จัดทําชองทางเผยแพร
ผานทาง เว็ปไซตของ
หนวยงานบอรด
ประชาสัมพันธ 
หนังสือเวียน

กลุมงานบริหารทั่วไป

๓. เปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

  -  จํานวนครั้ง ๒ ครั้ง/ป ทุกกลุมงาน



๒. สรางความตระหนัก
ใหผูบริหารและ
บุคลากรมีความรับผิด

 - การประกาศและเผยแพร
เจตจํานงสุจริตและนโยบาย
ตอตานการทุจริตหนวยงาน

  -  - หนวยงานมีการประกาศ
เจตจํานงและวางระบบการ
ปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและสงเสริมคุณธรรม
ที่ชัดเจน

1 ครั้ง/ป กลุมงานบริหารทั่วไป

๓. พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมความโปรงใสฯ
 การใชดุลพินิจตาม
หลักกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน

 - การสรางความโปรงใสใน
การจัดซื้อ จัดจาง การจัดหา
เวชภัณฑ
 - บริหารจัดการเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ของสวน
ราชการ
 - พัฒนาความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
 - พัฒนาและบังคับใช
กฎหมาย

  -  - รอยละของหนวยงานที่
คะแนนประเมิน ITA ผาน
เกณฑไมต่ํากวารอยละ ๙๐

 - ทุกไตรมาส กลุมงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนา
ความรวมมือกับองคกร
ตอตานการทุจริตและ
เครือขายระหวางประเทศ

เพื่อสงเสริมการจัด
กิจกรรมและสราง
ความรวมมือในการ
ตอตานการทุจริตกับ 
ป.ป.ช.และองคกร
ระหวางประเทศ

การประกาศนโยบาย
ตอตานการทุจริตและไม
เรียกรับผลประโยชนใดๆ
สําหรับผูมารับบริการ

  - จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การรับสินบนและเรียกรับ
ผลประโยชนตอบแทน

ปราศจากขอรองเรียน กลุมงานบริหารทั่วไป



ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนา
ระบบและเครื่องมือใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1. พัฒนาระบบ
คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ

๑.พัฒนาระบบการบริหาร
บุคคลใหโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพเปนไปตาม
กฎระเบียบที่ถูกตอง การ
สรรหา แตงตั้ง โยกยาย ตอง
โปรงใส เปนธรรม

  - อัตราการรองเรียนเรื่องการ
แตงตั้ง โยกยายที่ไมเปนธรรม

ปราศจากขอรองเรียน กลุมงานบริหารทั่วไป

๒. วางระบบกลไกการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติราชการทุกเรื่อง

   ทุกหนวยงานตองมีระบบ
ควบคุมภายในของตนเอง

รอยละ ๑๐๐ กลุมงานบริหารทั่วไป

2. เพื่อเสริมสราง
ระบบการจัดการเรื่อง
รองเรียน รองทุกขจน
ไดขอยุติ

๑. การติดตามการ
ดําเนินงานและรายงานผล
การปฎิบัติการตามแผน
ปองกันฯการทุจริต

  - จํานวนเรื่องที่มีการรองเรียน
 รองทุกข ไดรับการแกไข
ตามระบบ (ใชแบบรายงาน
ผล)

รอยละ ๑๐๐ / ไดรับ
รายงานและแกไข

กลุมงานบริหารทั่วไป

๒.แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของ
หนวยงานและเสริมสราง
ระบบการจัดการรองเรียน
การทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ

  - มีผูรับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข

จัดทางชองทางการรับ
ฟงขอรองเรียนผาน
ทางเว็บไซต หนังสือ 
โทรศัพท/โทรสาร

กลุมงานบริหารทั่วไป



3. การใหและเปดเผย
ขอมูลในการจัดซื้อจัด
จาง

1. เปดเผยขอมูลการจัดซื้อ
จัดจางแตละโครงการให
สาธารณชนทราบโดยผาน
เว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ

  - การรองเรียนจากการ
จัดซื้อจัดจางเปนรอยละศูนย

ปราศจากขอรองเรียน กลุมงานบริหารทั่วไป

๑. เผยแพร สอดแทรก 
ความรูเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การปองกันการ
ทุจริตแกบุคลากร

  - จํานวนกิจกรรม/ครั้ง ในการ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน

อยางนอย ๑ ครั้ง กลุมงานบริหารทั่วไป

๒. เผยแพร/ประชาสัมพันธ
ความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผาน
สื่อออนไลนและชองทาง
อื่นๆ สามารถดาวนโหลด
หรือขอเอกสารเอกสารได

- จํานวนหนังสือเวียนเกี่ยวกับ
 กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการปองกัน
ทุจริตคอรัปชั่น

รายไตรมาส กลุมงานบริหารทั่วไป

(นางวาสนา  วงศมิตร)

ผูจัดทําแผน

(นายจักรี  คมสาคร)

ผูอนุมัติแผน

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
เสริมสรางองคความรู
ดานการตอตานการทุจริต
ใหกับบุคลากรทุกภาคสวน

เสริมสรางองคความรู
ดานการตอตานการ
ทุจริต รวมทั้ง
เสริมสรางทัศนคติดาน
การปองกันการทุจริต
พัฒนาบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อยางมีประสิทธิภาพ




