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ค าน า 

                  จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ รวม 6 ยุทธศาสตร์ นั้น 

 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัดยึดถือ และถือ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 

 

 

  
 
 
 
 



     ๑. ความเป็นมา 
 
  1. การทุจริตคอรร์ัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม      
ในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอรร์ัปชันเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาทั้งหมด และ 
“ระบบ” เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอรร์ัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ”และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ 
ผู้กระท าผิดไม่ศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน  
      ในที่ประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาคอร์รับชัน ต้องกระท าอย่างจริงจังโดย ยึดหลักการ
บริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 
      ๑.๑. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบและน าเผยแพร่  
ต่อสาธารณะ การเอาผู้กระท าผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
      ๑.๒ การท าให้การบริหารงานในทุกองค์การมีความโปร่งใส โดยการเปิดเผยขั้นตอนการท างานให้ผู้ติดต่อทราบ มีระยะเวลาก ากับการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่าง ๆ มีกฎระเบียบน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยาก และให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด เพ่ือปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน          
จากผู้ใช้บริการ  
   ๑.๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระท าได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่มีโอกาสจะใช้อ านาจไปในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังด ารงต าแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปิดให้มีการตร วจสอบจากสาธารณะ และการมี
องค์กรอิสระท่ีมีอ านาจเพียงพอในการติดตามตรวจสอบผู้กระท าการคอร์รัปชัน เพ่ือน ามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
   ๑.๔ ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็นสากล 
                       ๑.๕ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรื อบุคคลเป็น
การเฉพาะ เช่น การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารเกี่ยวกับที่ดิน หรืองานศุลกากร   
 
   2. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ         
ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ        
มีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่ว ยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖ ประกอบกฎหมาย     
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 



   ๓. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

 
     ๒.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด 
           ๒. วางแผน ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
 ๓. สอบทาน ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนจากระบบงานและตัวบุคคล 
 ๔. สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๕. ประสานงาน เร่งรัดและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต 
 
 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ ป.ป.ช.        ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60 –๒๕๖4) 
 
   วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerrance & Clean Thailand”) 
   พันธกิจ :   “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
  ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 
 



 
     แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข       แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
   วิสัยทัศน์ :  “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
   พันธกิจ :   “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มีประสิทธิภาพ” 
  ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                        ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต  
                                        ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  
       เป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าคะแนนสูง
กว่าร้อยละ 90 เมื่อสิ้นแผนแม่บท 
      วัตถุประสงค์หลัก : 1.เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่งต้านทุจริต 
      2.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริต และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      3.เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 

4.ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และแผนแม่บทการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ และแนวทางตามแผนแม่บทฯกระทรวงสาธารณสุข) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ 

1.สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ปลูกฝังจิตส านึกให้
ยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนใน
บุคลากร 

1.การอบรมให้ความรู้
ด้านการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 
80 

ไตรมาสที่ 2 - 

2.การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจแนวทางในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

จ านวนครั้งที่จัด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

2 ครั้ง/ปี ไตรมาส 1 
และ 3 

- 

3.เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและต่อต้านการ 
ทุจริตฯผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนเรื่องท่ีจัด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

2 เรื่อง/ปี ไตรมาส 1 
และ 3 

- 



ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ 

1.สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.วางระบบรากฐาน
การน า ค่านิยม MOPH 
เป็นรากฐานในการ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต 

1.การจัดท าค่านิยม
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอตามค่านิยม 
MOPH 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบ
นโยบายตามค่านิยมของ
ส่วนราชการ 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
ทราบนโยบายตามค่านิยม
ของส่วนราชการ 

ร้อยละ 
80 

ไตรมาส 1 - 

2.คัดเลือกบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมหรือดีเด่น 
เพ่ือเข้ารับการยกย่อง
ชมเชยเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นผู้ที่ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาล 

เพ่ือยกย่องชมเชยคนดีมี
การประพฤติปฏิบัติที่ถือ
เป็นแบบอย่างตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมและเป็นผู้ที่
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

จ านวนครั้งในการคัดเลือก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม หรือดีเด่น
เพ่ือเข้ารับการยกย่อง
ชมเชยฯ 

2 ครั้ง/ปี ไตรมาส 3 - 

3.สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อป้องกัน
และหยุดยั้งการทุจริต 

การจัดให้มีกลุ่มคนดี ศรี
สาธารณสุข 

เพ่ือให้มีการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานเพื่อ
การบริหารงานที่โปร่งใส 

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที
เพ่ือการบริหารงานที่
โปร่งใสอย่างเป็นทางการ 

1 กลุ่ม ไตรมาส 1  - 

 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ 2  : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ 

2. สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริต 

1.สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับมีความ
พร้อมรับผิด 
(Accoutabillty) 

1.จัดท า/ปรับปรุงคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
คลองหอยโข่ง 

เพ่ือเป็นคู่มือให้
บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันการทุจริต 

จ านวนครั้งของการทบทวน
ความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 ครั้ง/ป ี ไตรมาสที่ 1 - 

2.มาตรการป้องกันการ
ประพฤติผิดและการทุจริตใน
ภาครัฐ 

เพ่ือพัฒนา กลไกและ
มาตรการ ที่สนับสนุน
ให้เกิดการป้องกันการ
ทุจริต 

จ านวนโครงการที่จัดท า
มาตรการป้องกันการ
ประพฤติผิดและการทุจริต
ภาครัฐ 

5 เรื่อง/ปี ไตรมาส 
1 - 4 

- 

3.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1) ประชาสัมพันธ์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักงานใช้วัสดุส านักงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3)รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 
ลด ละ เลิกอบายมุข สิ่งผิด
กฎหมาย 

เพ่ือสร้างสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตด้วยการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนเรื่องท่ีเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 เรื่อง/ปี ไตรมาส 
1 - 4 

- 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ 

2. สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริต 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส ใช้ดุลย
พินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

1.การจัดท าระบบการควบคุม
ภายใน ประจ าปี 2562 

เพ่ือให้ผู้บริการ/
ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนิน
กิจกรรมกระบวนการ/
ขั้นตอน การบริหาร
ความเสี่ยงตาม
แนวทางของส านักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าระบบควบคุมภายใน 

ระดับ 5 ไตรมาสที่ 
2,4 

- 

2.การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
(ITA) ประจ าปี 2562 

เพ่ือให้ผู้บริหาร/
ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนิน
กิจกรรมกระบวนการ/
ขั้นตอน การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
(ITA)ของส านักงาน 
ปลัดประทรวง
สาธารณสุข 

ระดับความส าเร็จในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 
ร้อยละการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) 

มากกว่า
ร้อยละ 

95 

ไตรมาส 
4 

- 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพ
กลไกการเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

3.การอบรมให้บุคลากรใน
สังกัด มีความรู้ และ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในหน้าที่ 

เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและทันสมัย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้านองค์
ความรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1 ครั้ง/ปี ไตรมาส 
1 - 4 

- 

 
 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ 3  : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ 

3. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
การปราบปรามการ
ทุจริต 

1.มีการจัดท ามาตรการ/ 
แนวทางการป้องกันป้องปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์/
แนวทาง/มาตรฐานใน
การป้องกันและป้อง
ปราบการทุจริต 

จ านวนเรื่องท่ีจัดท า
มาตรการ 

1 เรื่อง/ปี ไตรมาส 1 - 

2.จัดให้มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนด้านการทุจริต 

เพ่ือให้มีช่องทางใน 
การรับแจ้งเบาะแสฯที่
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อผู้แจ้ง 

มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1ศูนย์ ไตรมาส 1 - 

2.พัฒนาเครือข่ายและ
บูรณาการกระบวนการ
ด้านการปราบปรามการ
ทุจริต 

การให้ความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่เฝ้าระวังแจ้งเบาะแส
และต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง
แจ้งเบาะแสและ
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

จ านวนเรื่องท่ีให้ความรู้ฯ 2 ครั้ง/ปี ไตรมาส 
1 - 4 

- 

 
      

ลงชื่อ                                    ผู้จัดท าแผน     ลงชื่อ                                    ผู้อนุมัติแผน 
(นายศิริชัย  มักคุ้น)         (นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ) 

          นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ              สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
 


