๑๑
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
หน่วยงาน รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง
ตารางที่ ๑ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการ
ยุทธศาสตร์
๑.เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยม
ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
บริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาล

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง
-ร้อยละบุคลากรด้านการ
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐ -ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของ รพ.
จิตสานึกในการบริหารงานตาม ป้องกันและปราบปรามการ
สต.บ้านดอนสะฝางทุกระดับ
หลักธรรมาภิบาล
ทุจริตที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
ตามที่กาหนดไว้
หน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประพฤติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และวินัย สร้างค่านิยมเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและ
รังเกียจการทุจริต
-ปลูกจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

-จานวนแผนปฏิบัติการ
๒
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาปี และแผน ๕
ปี ของ รพ.สต.บ้านดอนสะ
ฝาง
-ร้อยละของพนักงาน และ
๑๐๐
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดอนสะ
ฝาง ได้รับการอบรม/ประชุม
/สัมมนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม

๒

๒

๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒

-ส่งเสริมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ค่านิยม รัก
ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
๑๐๐ -ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
และส่งเสริมแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร ให้เป็นแบบอย่างที่
ดีต่อสังคม

๑๒
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์
-เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจยก
ย่องคนที่ดีมีความซื่อสัตย์
สุจริต/มีจิตบริการ

๒.บูรณาการหน่วยงานทุกภาค -เพื่อประสานความร่วมมือ
ส่วนในการป้องกันและ
ระหว่าง รพ.สต.บ้านดอนสะ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ฝางกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการป้องกันปราบปราม
การทุจริต
-เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย
จากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-จานวนเจ้าหน้า รพ.สต.บ้าน
๑
๑
๑
๑
๑ -สนับสนุนการยกย่องเชิดชู
ดอนสะฝาง ผ่านการคัดเลือก
คนดี
ราชการดีเด่นระดับตาบล
-จานวน อสม.ที่ได้รับการ
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
คัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น
ระดับตาบล
-ร้อยละของผู้รับบริการศูนย์
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐ ๑๐๐ -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ข้อมูลสารสนเทศการป้องกัน
ภาคประชาชนในการติดตาม
และปราบปรามการทุจริตมี
ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ความพึงพอใจ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ
ตัวชี้วัด

-จานวนการคู่มือบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติงาน/เรื่องทุจริต
ลดน้อย ของรพ.สต.บ้านดอน
สะฝาง

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ -จานวนเรื่องระบบควบคุม
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในต่อหน่วยบริการ
ภายใน
สาธารณสุขที่สามารถ
ตรวจสอบได้

๑

๑

๑

๑

๑

๓

๓

๓

๓

๓

-ส่งเสริมการจัดทาคู่มือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังการ
ทุจริต ของ รพ.สต.บ้านดอน
สะฝาง
-ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบ ของสสอ.
บ้านแพง

๑๓
ยุทธศาสตร์

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
หน่วยงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ
- จานวนช่องทางเผยแพร่
๓
๓
๓
๓
๓ -ส่งเสริมพัฒนาช่องทาง และ
เกี่ยวกับพฤติกรรม การปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน/
หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้า ป้องกันและปราบปรามการ
ร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการ
ข่ายการทุจริต โดยการเผยแพร่ ทุจริต ของ รพ.สต.บ้านดอนสะ
ทุจริต
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพฤติกรรม ฝาง
ผ่านสื่อออนไลน์ หรือสิ่งพิมพ์
อื่นๆ เป็นต้น
-.เพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วม -จานวนครั้งของหน่วยบริการ
๑
๑
๑
๑
๑ -พัฒนาระบบและกลไกใน
ของประชาชนและมีเวที
สาธารณสุขมีระบบจัดการข้อ
การตรวจสอบ ควบคุม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/
ถ่วงดุลการใช้อานาจให้
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย และเปิด
เหมาะสมชัดเจน
ประชาชน
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ
- เพื่อให้หน่วยงานมีความ
-.จานวนครั้งหน่วยบริการที่มี
๑
๑
๑
๑
๑ -ส่งเสริมการการดาเนินงาน
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
การดาเนินงานหน่วยงาน
หน่วยงานคุณธรรม
คุณธรรม
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๑๔

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๔.เสริมสร้างสมรรถนะ
-เพื่อตรวจติดตามประเมินผล -จานวนครั้งหน่วยบริการ
๒
๒
๒
๒
๒ -ติดตาม ประเมินผล ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกัน การป้องกันและปราบปรามการ ได้รับการติดตามประเมินผล
คาแนะนา การป้องกันและ
และปราบปรามการทุจริต
ทุจริตภาครัฐ
การป้องกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ภาครัฐ
การทุจริตภาครัฐ
แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
-เพื่อส่งเสริมและจัดให้มีกลไก -จานวนบุคลากร ของ รพ.สต. ๕
๕
๕
๕
๕ -ส่งเสริมการประพฤติตน
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
บ้านดอนสะฝาง ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ
ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่
ด้วยความสุจริต เสียสละเพื่อ
วิชาชีพ บุคลากรของ รพ.สต.
ประโยชน์ส่วนรวม
บ้านดอนสะฝาง ต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเคร่งครัด
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๑๕
ตารางที่ ๒ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
-ส่งเสริมเจ้าหน้าที่
ของ รพ.สต.บ้านดอน
สะฝางทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

-ส่งเสริมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ค่านิยม รักความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
-ถ่ายทอดให้ความรู้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
แก่จนท. ในที่ประชุม
ประจาเดือน
-จัดประชุมทาแผน
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/
หน่วยนับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
/ผูส้ นับสนุน
หน่วยงาน
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
รพ.สต.บ้าน -พัฒนาระบบ
ดอนสะฝาง บริหารจัดการ ด้วย
หลักธรรมาภิบาล/
รพ.สต.บ้านดอนสะ
ครั้ง ๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
ฝาง

ครั้ง

๑

๑

๑

๑

๑

๑๖

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

-ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้เป็น
ต้นแบบที่ดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย และส่งเสริม
แรงจูงใจให้แก่
บุคลากร ให้เป็นแบบ
อย่างที่ดีต่อสังคม
-สนับสนุนการยกย่อง
เชิดชูคนดี

-ประชุม /อบรม/
สัมมนา ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที/่ ลูกจ้าง ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
/ผูส้ นับสนุน
หน่วยนับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้ า หมาย งบประมาณ เ ป้ า ห ม า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
ครั้ง
๑
๑
๑
๑
๑
สสอ.
บ้านแพง

-คัดเลือก อสม.ดีเด่น
๑๑ สาขา

คน

๑๑

๑๑

๑๑

๑๑

๑๑

-คัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น

คน

๑

๑

๑

๑

๑

ยุทธศาสตร์/
หน่วยงาน

รพ.สต.บ้าน การจัดการสุขภาพ
ดอนสะฝาง ในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม/รพ.สต. บ้าน
ดอนสะฝาง

หมายเหตุ งบประมาณให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ หรือแหล่งเงินอื่นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. งบประมาณฯ เป็นต้น

๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ
-ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
/ผูส้ นับสนุน
หน่วยงาน
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
โครงการจัดระบบจัดการ
รพ.สต.บ้าน -ประชาชนมีส่วน
ข้อร้องเรียน/
ดอนสะฝาง ร่วมในการจัดการ
ข้อเสนอแนะ/
ระบบสุขภาพ /รพ.
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย
สต.บ้านดอนสะฝาง
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
-สารวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับสถานการณ์การ
ทุจริต คอรัปชั่น
-จัดกิจกรรม/เวที ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม

ครั้ง

๑

๑

๑

๑

๑

ครั้ง

๑

๑

๑

๑

๑

๑๘

มาตรการ
-ส่งเสริมการจัดทา
คู่มือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และจัดตั้งกลุ่มเฝ้า
ระวังการทุจริต ของ
รพ.สต.บ้านดอนสะ
ฝาง
-ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน
และการตรวจ
สอบ รพ.สต.บ้าน
ดอนสะฝาง

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/
/ผูส้ นับสนุน
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
-จัดทา/พัฒนา
ครั้ง
๑
๑
๑
๑
๑
รพ.สต.บ้าน พัฒนาระบบบริหาร
คู่มือ คุณธรรม จริยธรรม
ดอนสะฝาง จัดการ ด้วยหลัก
และจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวัง
ธรรมาภิบาล / รพ.
การทุจริต
สต.บ้านดอนสะฝาง

โครงการพัฒนางาน
ควบคุมภายใน
-จัดทา/ส่งรายงานการ
ควบคุมภาย
ครั้ง
ในตามระเบียบฯข้อ ๖
ภายในกาหนดระยะเวลา

๔

๔

๔

๔

๔

๑๙

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

-พัฒนาช่องทาง
การเผยแพร่ข้อ
มูลข่าวสาร ของ
หน่วยงานใน
รพ.สต.บ้านนา
พระชัย

-ประชุมจัดทาช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/
หน่วยนับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
/ผูส้ นับสนุน
หน่วยงาน
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้ า หมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ครั้ง ๑
๑
๑
๑
๑
รพ.สต.บ้าน เพิ่มประสิทธิภาพ
ดอนสะฝาง ระบบข้อมูล
สารสนเทศสุขภาพ
และเชื่อมโยงทุก
ระดับ / รพ.สต.
บ้านดอนสะฝาง

-ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ครั้ง
และระบบจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์และ
แจ้งเบาะแสการทุจริตใน
การประชุมประจาเดือน
หัวหน้าส่วนราชการ

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

หมายเหตุ งบประมาณให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณฯ หรือแหล่งเงินอื่นนอกเหนือจาก พ.ร.บ. งบประมาณฯ เป็นต้น

๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

-พัฒนาระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้
อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจน

-กาหนดวิธี/กลไก ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการ

-สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
-ส่งเสริมการเผยแพร่ -จัดกิจกรรมการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ กฎ ความรู้ด้านการทุจริต
ระเบียบข้อบังคับ
และประพฤติมิชอบของ
ทางราชการ

ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์/
หน่วยนับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
/ผูส้ นับสนุน
หน่วยงาน
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
ครั้ง
๑
๑
๑
๑
๑
รพ.สต.บ้าน -พัฒนาระบบ
ดอนสะฝาง บริหารจัดการ ให้
เป็นองค์กรที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง
มุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากร
สารสนเทศสุขภาพ
และนวัตกรรม /
รพ.สต.บ้านดอนสะ
ฝาง
ครั้ง
๑
๑
๑
๑
๑

ครั้ง

๑

๑

๑

๑

๑

๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ปีงบประมาณ
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
-ติดตาม ประเมินผล - ตรวจติดตาม
ครั้ง
๑
๑
๑
๑
๑
ให้คาแนะนา การ
ประเมินผล การป้องกัน
ป้องกันและ
และปราบปรามการ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
ทุจริตภาครัฐแก่
-ประชุมทบทวนแผน
ครั้ง
๑
๑
๑
๑
๑
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ยุทธศาสตร์พัฒนา
สุขภาพอาเภอ/ตาบล
-ส่งเสริมการ
-ถ่ายทอดความรู้การ
ครั้ง
๑
๑
๑
๑
๑
ประพฤติตนตาม
ป้องกันและปราบปราม
มาตรฐาน จรรยา
การทุจริตให้กับ จนท.
บรรณวิชาชีพ
ทุกระดับ
บุคลากรของ รพ.สต.
บ้านดอนสะฝาง
ต่อต้านการทุจริต
อย่างเคร่งครัด
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอแผน
(นายเอกชัย อภัยโส)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบแผน
( นายปรีชา อุดทา )
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอบ้านแพง

ผู้รับผิดชอบ
/ผู้สนับสนุน

ยุทธศาสตร์/
หน่วยงาน

รพ.สต.บ้าน -พัฒนาระบบ
ดอนสะฝาง บริหารยุทธศาสตร์
แบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์/รพ.สต.
บ้านดอนสะฝาง

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติแผน
(...........................................)
ตาแหน่ง .........................................

