
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และส่งเสรมิจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564   
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ค าน า 

                  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมจรยิธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ (พ.ศ. 2560-2561) แผนแม่บทบูรณา
การป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ5 ป(ีพ.ศ.2560-2564) และตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภาคใต้แนวทางหลัก   
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความช่ือสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม
ทุจริต มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) แผนงานบูรณาการ          
การป้องกัน ปารบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  เป้าหมาย คือ บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ มีภาพลักษณ์ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตทดีี 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอกะเปอร ์
         26 พฤศจิกายน 2563 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 ส่วนท่ี ๑  
  

๑.ความเป็นมา 
 
  1. การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปญัหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนในปัจจุบัน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจ
และสังคม      ในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันเกิดข้ึน ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุส าคัญ
ของปัญหาทั้งหมด และ “ระบบ” เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบราชการและ
หน่วยงานของรัฐ”และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบ
อุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ ผู้กระท าผิดไม่ศักดิ์สิทธ์ิ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกลา่ว ท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส 
ความไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน  
      ในที่ประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาคอร์รับชัน ต้องกระท าอย่างจริงจังโดย ยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี ้
      ๑.๑. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
น าเผยแพร่  ต่อสาธารณะ การเอาผู้กระท าผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
      ๑.๒ การท าให้การบรหิารงานในทุกองค์การมีความโปรง่ใส โดยการเปดิเผยข้ันตอนการท างานให้ผู้ติดต่อทราบ มีระยะเวลาก ากับการด าเนินงาน
ในข้ันตอนต่าง ๆ มีกฎระเบียบน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก และให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด เพื่อปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่ จะเรียกร้อง
ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ใช้บริการ  
   ๑.๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระท าได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดให้ผู้
ด ารงต าแหน่งที่มีโอกาสจะใช้อ านาจไปในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังด ารงต าแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบ
จากสาธารณะ และการมีองค์กรอิสระที่มีอ านาจเพียงพอในการติดตามตรวจสอบผู้กระท าการคอร์รัปชัน เพื่อน ามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
   ๑.๔ ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็นสากล 
                       ๑.๕ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรือ
บุคคลเป็นการเฉพาะ เช่น การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารเกี่ยวกับที่ดิน หรืองานศุลกากร   
 
 



 
    
   2. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤต ิ  
มิชอบ  ได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือ       
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือ พบเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ มีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใตพ้ระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖ ประกอบกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
   ๓. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑2 กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ 
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การ
ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจั ดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  

 
  ๒.  หลักการและเหตผุล 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร ์ มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสรมิสร้างความเข้มแข็งและเปน็เครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในหน่วยงาน  เพื่อท าหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด 
           ๒. วางแผน ปฏิบัติการ ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
 ๓. สอบทาน ปรบัปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรร์ัปช่ันทีเ่กิดข้ึนจากระบบงานและตัวบุคคล 
 ๔. สร้างความตระหนกัและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๕. ประสานงาน เร่งรัดและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเกีย่วกับทุจริต 
 
 
 
 
 



 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ป.ป.ช.        ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕60 –๒๕๖4) 
 
   วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทจุริต (Zero Tolerrance & Clean Thailand)” 
   พันธกิจ :   “สร้างวัฒนธรรมตอ่ต้านการทุจริต ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการและปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มมีาตรฐานสากล” 
  ยุทธศาสตร ์: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปอ้งกันการทจุริตเชิงรกุ  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทย 
 
แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข       แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
                                             ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
   วิสัยทัศน์ :  “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทจุริต” 
   พันธกิจ :   “สร้างวัฒนธรรมตอ่ต้านการทุจริต ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบรูณาการ  ปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มปีระสทิธิภาพ” 
  ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                        ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการปอ้งกันการทจุริต  
                                        ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้างประสทิธิภาพในการปราบปรามการทจุริต  
        
      วัตถุประสงค์หลัก : 1.เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่งต้านทุจริต 
     2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริต และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     3.เพื่อความเข้มแข็งของกลไกปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
     4.ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 



 

 ส่วนท่ี ๒ 

 
แผนปฏิบตักิารปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ ป ี2564 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติ  
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(ภายใต้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางตามแผนแม่บทฯกระทรวงสาธารณสุข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี 2 : ปลูกฝังจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตนในบุคลากรสาธารณสุข 

 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ท่ี 2 : ปลูกฝัง
จิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชนส์่วนตนในบุคลากร
สาธารณสุข 
 

เพื่อเสรมิสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

1.การอบรมให้ความรู้
ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ80 ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย เข้ารบั
การอบรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 /   ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจและแนวทาง
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทจุริต 

2.การประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และการตอ่ต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

2ครั้ง/ป ี จ านวนครั้งทีจ่ัดการ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

/  /  ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกัน
ต่อต้านการทจุริต 

๓.เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์และ
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการ
ป้องกันและการต่อต้าน
การทจุริตผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

2เรื่อง/ป ี จ านวนเรื่องทีจ่ัด
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการปอ้งกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

/  /  ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ท่ี 3 : วางระบบรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริต 

 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ท่ี 3 : วางระบบ
รากฐานการน าค่านิยม 
MOPH เป็นรากฐานการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทจุริต 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าทีท่ราบ
นโยบายตามค่านิยมของ
ส่วนราชการ 

1.จัดท าค่านิยม
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกะเปอร์ตาม
ค่านิยมMOPH 

ร้อยละ80 ร้อยละของเจ้าหน้าที่
ทราบนโยบาย
ค่านิยมของส่วน
ราชการ 

/    ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 เพื่อยกย่องชมเชยคนดีมี
การประพฤติปฏิบัติที่ถือ
เป็นแบบอย่างตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมและเป็นผู้
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

2.คัดเลือกบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมหรือ
ดีเด่นเพื่อเข้ารับการยก
ย่องชมเชยเป็นผูป้ฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นผูท้ี่ทุมเทใน
การปฏิบัตงิานให้กบั 
รพ.สต. 

2 ครั้ง/ป ี จ านวนครั้งในการ
คัดเลือกบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมหรือดเีด่น
เพื่อเข้ารับการยกย่อง
ชมเชย 

  /  ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 เพื่อใหม้ีการรวมกลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเพื่อการ
บรหิารงานที่โปร่งใส 

กลุ่มบุคลากรรณรงค์
เพื่อการบริหารงานที่
โปรง่ใส 

1 กลุ่ม การรวมกลุม่ของ
เจ้าหน้าที่เพือ่การ
บรหิารงานที่โปร่งใส
อย่างเป็นทางการ 

/    ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : สร้างสร้างกลไกการป้องกันทจุริต 
กลยุทธ์ท่ี 1 : สร้างความตระหนกัใหผู้้บริหารทุกระดบัมีความพร้อมรบัผิดชอบ 

 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 
กลยุทธ์ท่ี 1 : สร้างความ
ตระหนักใหผู้้บริหารทุกระดับ
มีความพร้อมรับผิดชอบ 

1.เพื่อเป็นคู่มือให้
บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจ ด้าน
การป้องกันการทจุริต 

1. จัดท าปรับปรงุคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
กะเปอร ์

๑ ครั้ง/ป ี จ านวนครั้งของการ
ทบทวนความเสี่ยง
เพื่อปรับปรงุคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

/    ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 เพื่อพฒันา  กลไกและ
มาตรการ ทีส่นบัสนุนให้
เกิดการป้องกันการ
ทุจริต 

2.มาตรการป้องกัน
ประพฤติผิดและการ
ทุจริตในภาครัฐ 

5เรื่อง/ป ี จ านวนเรื่องทีจ่ัดท า
มาตรฐานปอ้งกันการ
ประพฤติผิดและการ
ทุจริตภาครัฐ 

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 เพื่อเสรมิสร้างจิตส านึก
และค่านิยมในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

3.เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
1) ประชาสมัพันธ์หลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 
2) รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ภายในส านักงาน
ประหยัดและใช้อย่าง
คุ้มค่า 
๓)รณรงค์สง่เสริมให้
เจ้าหน้าที่  ลด ละ เลิก  
อบายมุข  สิ่งผิด
กฎหมาย 

5เรื่อง/ป ี จ านวนเรื่องที่
เผยแพร่ ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

/ / / / ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : สร้างกลไกการป้องกันทจุริต 
กลยุทธ์ท่ี 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหม้ีความโปรง่ใสใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฏหมาย 

 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ระยะเวลาไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

กลยุทธ์ท่ี 2 : เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
ปฏิบัติงานใหม้ีความโปร่งใสใช้
ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฏหมาย 

เพื่อใหผู้้บริการ/
ผู้ปฏิบัตงิานด าเนิน
กิจกรรม กระบวนการ/
ข้ันตอน การบรหิารความ
เสี่ยงตามแนวทางของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

1.การจัดการท าระบบ
การควบคุมภายใน  
ประจ าปี 2564 

ระดับ 5 ระดับความส าเรจ็
ในการจัดท าระบบ
การควบคุมภายใน 

 /  / ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 เพื่อใหผู้้บริหาร/
ผู้ปฏิบัตงิานด าเนิน
กิจกรรมกระบวนการ/
ข้ันตอนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ของหน่วยงาน(ITA)ของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2.การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสหน่วยงาน 
(ITA) ประจ าปี 2564 

มากกว่า
ร้อยละ 
95 

ร้อยละการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรง่ใสของ
หน่วยงาน(ITA) 

 / / / ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

กลยุทธ์ท่ี ๓ : เพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม 

เพื่อพฒันาความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย 

1.การอบรมให้
บุคลากรในสงักัดมี
ความรู้และปฏิบัติงาน
ตามกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้องในหน้าที ่

1ครั้ง/ป ี เจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมายได้รบั
การพัฒนาด้านองค์
ความรู้ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

 /   ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต 
กลยุทธ์ท่ี 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหม้ีความโปรง่ใสใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฏหมาย 

 
กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
ระยะเวลาไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

กลยุทธ์ท่ี 1 : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปราบปราม
ทุจริต 

เพื่อใหม้ีหลักเกณฑ์/
แนวทาง/มาตรฐานในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทจุริต 

1.การจัดการ
มาตรการ/แนวทางการ
ป้องกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1 เรื่อง/ป ี จ านวนเรื่องที่
จัดท า/มาตรการ 

/    ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

 เพื่อใหม้ีช่องทางในการรับ
แจ้งเบาะแส ทีร่วดเร็วและ
ปลอดภัยต่อผู้แจ้ง 

2.จัดให้มีศูนยร์ับเรือ่ง
ร้องเรียนด้านการ
ทุจริต 

1 ศูนย์ มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

/    ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

กลยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนา
เครือข่ายและบูรณาการ
กระบวนการด้านการ
ปราบปรามการทุจริต 

เพื่อใหม้ีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าทีเ่ฝ้าระวังแจ้ง
เบาะแสต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงาน 

การให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าทีเ่ฝ้าระวัง
แจ้งเบาะแสและ
ต่อต้านการทจุริตใน
หน่วยงาน 

2ครั้ง/ป ี จ านวนเรื่องที่ให้
ความรู้ 

 / /  ไม่ใช้งบประมาณ สุภาพร 

  

                                  
       (นางสุภาพร  สุดใจใหม่)                        (นายอ านาจ  เทพรักษ์) 

             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                        สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์     
                          ผู้ขออนุมัต ิ                                                        ผู้อนุมัติแผน                                                                                         
                                                                            


