
ตวัชี้วัด 
เป้าหมาย/ระยะเวลา

ด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ ปลุก
และปลูกจิตส านึกการ
ตอ่ตา้นการทุจรติ เน้น

ปรบัฐานความคิดคนใน
ทุกภาคส่วนในการรกัษา
ผลประโยชน์สาธารณะ

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในกระบวนการ
ต่อต้านการทุจริต 

ส่งเสริมองค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภบิาล

๑.อบรมความรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสภาครัฐ 
ITA  เกีย่วกับผลประโยชน์

ทับซ้อน มาตรการป้องกัน
และรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา STRONG ของ
 ป.ป.ช.

3,000               จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง/ปี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒.พิธถีวายสัตย์ปฏญิาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและ

ประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต

จ านวนคร้ังที่จัดกิจกรรม ๑ คร้ัง/ไตรมาส ๒ ทุกกลุ่มงาน

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัและส่งเสรมิจรยิธรรม

ของโรงพยาบาลปาย  จังหวัดแมฮ่่องสอน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล ดา้นการส่งเสรมิป้องกันการทุจรติ ประพฤตมิชิอบ

การเสรมิสรา้งและพัฒนาบุคลากรทุกระดบัในหน่วยงานระดบัอ าเภอ

ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ย
การป้องกันและ

ปราบปรามฯระยะที่ 3 
(พ.ศ.256๐-256๔)

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตวัชี้วัดผลส าเรจ็และเป้าหมาย ปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๒



สร้างเครือข่ายบุคลากร

เพื่อป้องกันและ
หยุดยัง้การทุจริต

 - พัฒนาเครือข่ายภายใน

องค์กรต่อต้านการทุจริต
 - สนับสนุนและร่วมมือ
เครือข่ายสาธารณสุขโปร่งใส
 ต่อต้านการทุจริต

 - ระดับความส าเร็จในการ

สร้างการมีส่วนร่วม

ระดับดี ทุกกลุ่มงาน

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ บูรณา

การท างานของหน่วยงาน
ในการตอ่ตา้นการทุจรติที่
อาจเกิดขึ้นในราชการทุก
ระดบั

1. การบูรณาการความ

ร่วมมือระหวา่งภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาขน ในการ
ต่อต้านการทุจริต

๑. จัดให้มีช่องทางรับฟัง

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

  - ๑. จ านวนช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อย่างน้อย ๓ ช่องทาง

จัดท าช่องทางการรับ

ฟังข้อร้องเรียนผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ หนังสือ 
โทรศัพท/์โทรสาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
เกีย่วกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

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

จัดท าช่องทางเผยแพร่
ผ่านทาง เวป็ไซต์ของ
หน่วยงานบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
หนังสือเวยีน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกับการปฏบิัติราชการ

  -  จ านวนคร้ัง ๒ คร้ัง/ปี ทุกกลุ่มงาน



๒. สร้างความตระหนัก

ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีความรับผิด

 - การประกาศและเผยแพร่

เจตจ านงสุจริตและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตหน่วยงาน

  -  - หน่วยงานมีการประกาศ

เจตจ านงและวางระบบการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมที่
ชัดเจน

1 คร้ัง/ปี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓. พัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมความ

โปร่งใสฯ การใช้
ดุลพินิจตามหลัก
กฎหมายในการ
ปฏบิัติงาน

 - การสร้างความโปร่งใสใน
การจัดซ้ือ จัดจ้าง การจัดหา

เวชภณัฑ์
 - บริหารจัดการเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของส่วน
ราชการ
 - พัฒนาความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน

 - พัฒนาและบังคับใช้
กฎหมาย

  -  - ร้อยละของหน่วยงานที่
คะแนนประเมิน ITA ผ่าน

เกณฑ์ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ ๙๐

 - ทุกไตรมาส กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนา
ความรว่มมอืกับองค์กร
ตอ่ตา้นการทุจรติและ
เครอืขา่ยระหว่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและสร้าง
ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริตกับ 

ป.ป.ช.และองค์กร
ระหวา่งประเทศ

การประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและไม่
เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ
ส าหรับผู้มารับบริการ

  - จ านวนข้อร้องเรียนเกีย่วกับ
การรับสินบนและเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบแทน

ปราศจากข้อร้องเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป



ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ พัฒนา

ระบบและเครื่องมอืใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ

1. พัฒนาระบบ

คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสใน
การปฏบิัติราชการ

๑.พัฒนาระบบการบริหาร

บุคคลให้โปร่งใสและมี
ประสิทธภิาพเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ถูกต้อง การ
สรรหา แต่งต้ัง โยกย้าย ต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม

  - อัตราการร้องเรียนเร่ืองการ

แต่งต้ัง โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม

ปราศจากข้อร้องเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒. วางระบบกลไกการ
ควบคุมภายในที่เกีย่วข้อง
กับการปฏบิัติราชการทุกเร่ือง

   ทุกหน่วยงานต้องมีระบบ
ควบคุมภายในของตนเอง

ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. เพื่อเสริมสร้าง
ระบบการจัดการเร่ือง

ร้องเรียน ร้องทุกข์จน
ได้ข้อยุติ

๑. การติดตามการ
ด าเนินงานและรายงานผล

การปฎบิัติการตามแผน
ป้องกันฯการทุจริต

  - จ านวนเร่ืองที่มีการร้องเรียน
 ร้องทุกข์ ได้รับการแก้ไข

ตามระบบ (ใช้แบบรายงาน
ผล)

ร้อยละ ๑๐๐ / ได้รับ
รายงานและแก้ไข

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกีย่วกับเร่ืองร้องเรียนของ
หน่วยงานและเสริมสร้าง
ระบบการจัดการร้องเรียน

การทุจริตอย่างมี
ประสิทธภิาพ

  - มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
เกีย่วกับเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

จัดทางช่องทางการรับ
ฟังข้อร้องเรียนผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ หนังสือ 
โทรศัพท/์โทรสาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป



3. การให้และเปิดเผย

ข้อมูลในการจัดซ้ือจัด
จ้าง

1. เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ

จัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบโดยผ่าน
เวบ็ไซต์หรือส่ืออื่นๆ

  - การร้องเรียนจากการ

จัดซ้ือจัดจ้างเป็นร้อยละศูนย์

ปราศจากข้อร้องเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑. เผยแพร่ สอดแทรก 
ความรู้เร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตแก่บุคลากร

  - จ านวนกิจกรรม/คร้ัง ในการ
ถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

อย่างน้อย ๑ คร้ัง กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่าน

ส่ือออนไลน์และช่องทาง
อื่นๆ สามารถดาวน์โหลด
หรือขอเอกสารเอกสารได้

- จ านวนหนังสือเวยีนเกีย่วกับ
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกีย่วข้องกับการป้องกัน

ทุจริตคอรัปชั่น

รายไตรมาส กลุ่มงานบริหารทั่วไป

         (นายอุตกฤษฏ ์ ตานันท์)                                            (นายวฒันชัย  วเิศษสมิต)

      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง

        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย

       ผู้อนุมัติแผน                  ผู้จัดท าแผน

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
เสรมิสรา้งองค์ความรู้

ดา้นการตอ่ตา้นการทุจรติ
ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ

ทุจริต รวมทั้ง
เสริมสร้างทัศนคติด้าน
การป้องกันการทุจริต
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธภิาพ



 


