
ตวัชี้วัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ปลุกและ
ปลูกจิตส านึกการตอ่ตา้น
การทุจริต เน้นปรับฐาน
ความคิดคนในทุกภาคส่วน
ในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่
เจ้าหน้าท่ี

๑. มีการสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ในการประชุมอบรม

 -         จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/ปี 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่
เป็นข้าราชการทีดี่และพลัง
ของแผ่นดิน

จ านวนคร้ังทีจ่ัด
กิจกรรม

๑ คร้ัง 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๓. สร้างเครือข่ายบุคลากรเพือ่
ป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต

 - พัฒนาเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
 - สนับสนุนและร่วมมือ
เครือข่ายสาธารณสุขโปร่งใส
 ต่อต้านการทุจริต

 - ระดับความส าเร็จ
ในการสร้างการมี
ส่วนร่วม

ระดับดี 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

ผู้รับผิดชอบ

                     แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบ                  
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดา้นการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ประพฤตมิชิอบ
การเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดบัในหน่วยงานระดบัจังหวัด 

สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบเมย ให้มวีินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิด
ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามฯ
ระยะที ่3 (พ.ศ.256๕-

256๙)
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตวัชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ระยะเวลา
ด าเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที ่๒ บูรณาการ
ท างานของหน่วยงานใน
การตอ่ตา้นการทุจริตทีอ่าจ
เกิดขึ้นในราชการทุกระดบั

1. การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาขน ในการต่อต้าน
การทุจริต

๑. จัดให้มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

  - ๑. จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง

จัดท าช่องทาง
การรับฟังข้อ
ร้องเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์ หนังสือ 
โทรศัพท/์โทรสาร

1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

  - จ านวนช่องทาง
ในการแจ้ง
เบาะแส ไม่น้อย
กว่า ๒ ช่องทาง

จัดท าช่องทาง
เผยแพร่ผ่านทาง 
เว็ปไซต์ของ
หน่วยงานบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
หนังสือเวียน

1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

  -  จ านวนคร้ัง ๕ คร้ัง/ปี 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๒. สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารและบุคลากรมีความ
รับผิด

 - การประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตหน่วยงาน
แก่สาธารณสุข

 - หน่วยงานมี
การประกาศ
เจตจ านงและวาง
ระบบการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ

1 คร้ัง/ปี 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร



๓. พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสฯ การใช้
ดุลพินิจตามหลักกฎหมายใน
การปฏิบัติงาน

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

  -  - ร้อยละของ
หน่วยงานที่
คะแนนประเมิน 
ITA ระดับสูงมาก

 - ทุกไตรมาส 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๔. เสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรมสู่การด าเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน

 -  เสริมสร้างความเข็มแข็ง
ในการสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรมของบุคลากรในสังกัด

  -  - การ
ด าเนินการทาง
วินัยลดลง

 - ทุกไตรมาส 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนา
ความร่วมมอืกับองค์กร
ตอ่ตา้นการทุจริตและ
เครือขา่ยระหว่างประเทศ

  - 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕



ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนา
ระบบและเครื่องมอืในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

1. พัฒนาระบบคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ

๑.  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และอบรม
ให้ความรู้เร่ืองการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

   จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง/ปี 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

2. เพือ่เสริมสร้างระบบการ
จัดการเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์
จนได้ข้อยุติ

๑. การติดตามการ
ด าเนินงานและรายงานผล
การปฎิบัติการตามแผน
ป้องกันฯการทุจริต

  - จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง/ปี 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๒.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนของ
หน่วยงานและเสริมสร้าง
ระบบการจัดการร้องเรียน
การทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

  - มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์

จัดทางช่องทาง
การรับฟังข้อ
ร้องเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์ หนังสือ 
โทรศัพท/์โทรสาร

1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

3. การให้และเปิดเผยข้อมูลใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง

1. เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ
จัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบโดยผ่าน
เว็บไซต์หรือส่ืออื่นๆ

  - การร้องเรียนจาก
การ
จัดซ้ือจัดจ้างเป็น
ร้อยละศูนย์

ปราศจากข้อ
ร้องเรียน

1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร



๑. เผยแพร่ สอดแทรก 
ความรู้เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตแก่บุคลากร

  - จ านวนกิจกรรม/
คร้ัง ในการ
ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

อย่างน้อย ๓ คร้ัง 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

- จ านวน
หนังสือเวียน
เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ

อย่างน้อย ๖ คร้ัง 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

๓. ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
การควบคุมภายใน 
ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานในสังกัด

ร้อยละของความ
ผิดพลาดด้าน
เอกสารทีไ่ด้รับ
การตรวจสอบ

ร้อยละ ๑๐๐ 1 ต.ค. 6๔ - 
30 ก.ย. 6๕

กลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์ที ่๕ เสริมสร้าง
องค์ความรู้ดา้นการตอ่ตา้น
การทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน

๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต รวมทัง้
เสริมสร้างทัศนคติด้านการ
ป้องกันการทุจริตพัฒนา
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ


