
แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๒ :  ปลูกฝังจติส านึกใหย้ึดถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชนส์่วนตน 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.การฝึกอบรมการเป็นข้าราชการ
ที่ดีในโครงการอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการใหม่ โดยบรรจุเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกัน
การทุจริต ในหลักสตูรเพื่อให้
ข้าราชการใหม่ในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขสามารถปรับฐาน
ความคิด (Mine set) และยดึถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๑.การอบรมให้ความรู้ข้าราชการหรือบุคลากรที่
บรรจุใหม่ เกีย่วกับกฎหมาย ระเบยีบ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวินัยและการรักษา
วินัย ผลประโยชน ์

ทับซ้อน ภายใต้แนวคิด “แก้ทุจริต คิดฐาน
สอง” 

 

ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่
ได้รับการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้และปลุกจิตส านึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรบรรจุใหม่ หรือ
จ้างใหม่ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.-พ.ค.๖๑ 

 
 
 
 
 
 

๑.งานพัฒนาบุคลากร 

๒.กลุ่มงานนิติการ 

๒.การส่งเสริมให้บุคลากรใน 

สังกัดปลูกและปลุกจิตส านึก 

ความซื่อสัตย์สุจริต วินัย 

ความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์
ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
หน้าท่ี ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือ
ประโยชนส์่วนตัว ไม่กระท า 

การอันเป็นการขดักัดระหว่าง
ประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมโดยน าระบบเลข “ฐานสิบ 
Analog”และระบบเลข 

“ฐานสอง Digital”มาปรบัใช้เป็น
แนวคิดในการปฏิบตัิงาน  

๑.กิจกรรมให้ความรู้และปลุกจิตส านึกเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนส าหรับบคุลากรในแต่ละเครือข่าย
บริการระดับอ าเภอ ภายใต้แนวคดิ “แก้ทุจริต 
คิดฐานสอง” 

แบบเชิงรุกในระดับพ้ืนท่ี 

 

 

๒.จัดท าสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์กระตุ้น

จิตส านึกบุคลากรในสังกัด  

 

 

๓.กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ ถวายสตัย์ปฏญิาณเพื่อการ
เป็นข้าราชการที่ดีและต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของหน่วยงาน/
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอที่บุคลากรในสังกัดได้รับ
การเสริมสร้างเสรมิสร้างองค์
ความรูล้ะปลุกจิตส านึกใน
รูปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

ร้อยละของหน่วยงานและ
หน่วยบริการในสังกัดที่มีการ
จัดท าสื่อสร้างสรรคเ์พื่อรณรงค์
สร้างจิตส านึกบุคลากรใน
หน่วยงาน  
จ านวนบุคลากรสาธารณสุขทุก
ระดับมีการถวายสัตยป์ฏิญาณ
เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและ
ต่อต้านการทุจริต  

บุคลากรสาธารณสุขใน
หน่วยงาน/เครือข่าย
บริการระดับอ าเภอ 

 
 
 
 

หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
 
 
 

บุคลากรในสังกัด 

 
 
 

เรื่อง 

 
 
 
 
 
 

ช้ิน 

 
 
 
 

คน 

 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

กลุ่มงานนิติการ 

 
 
 
 
 
 

๑.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
๒.กลุ่มงานนิติการ 

 
 

๑.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
๒.กลุ่มงานนิติการ 



 

(ต่อ)           -2- 
มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

และคณุธรรมที่พึงประสงค์
ของคนไทย “พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา” 

    
 

  

๓.ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
จรรยาข้าราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จรรยาวิชาชีพ
ของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจน
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคน
ไทย ๔ ประการ 
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย 
สุจรติ  
จิตอาสา และค่านิยมของ
บุคลากรสาธารณสุข 

“MOPH” 

กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาวิชาชีพ และค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข 
รูปแบบต่างๆ 

 
 
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการทีม่ีการส่งเสริมให ้

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จรรยาข้าราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จรรยาวิชาชีพของ
วิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 

 
 
 

หน่วยงาน/หน่วยบริการ
ในสังกัด 

 
 
 
 

แห่ง 

 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ ๑.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
๒.กลุ่มงานนิติการ 

๔.การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
คนดี เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่าง
บุคคลอื่นในหน่วยงานได้
ยึดถือเป็นแบบอย่าง 

และสร้างแรงบันดาลใจให้
เป็นคนด ี

โครงการคดัเลือกบุคคลต้นแบบคนดีศรสีาธารณสุข 

ฉะเชิงเทรา 

 

ได้บุคลากรต้นแบบท่ีเป็น
แบบอย่าง  

บุคลากรในสังกัด  คน ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ ๑.งานพัฒนาบุคลากร 

๒.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๓ :  วางรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสรา้งวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.น าค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข“MOPH”มาเป็น
บรรทัดฐานสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ในการ
ประพฤติปฏบิัติของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข 

๑ กิจกรรมส่งเสรมิการน าคา่นิยมบุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” ในหน่วยงานสังกัดส านกังานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทราทุกรูปแบบ 

 
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการทีม่ีการส่งเสริม
การน าค่านิยมบุคลากร
สาธารณสุข “MOPH” 

 

หน่วยงาน/ หน่วยบริการ
ในสังกัด 

 

แห่ง 

 
 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
๒.กลุ่มงานนิติการ 

๒.การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและ
มีความสุข บนพ้ืนฐานการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรมสจุริต 

  

๒ .กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เป็น 

คนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและมีความสุข บนพ้ืนฐาน
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และวัฒนธรรมสจุริต จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการทีม่ีการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขให้เป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณธรรมตาม
แนวทางที่ก าหนด  
 
 

หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
 
 

แห่ง 

 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
๒.งานพัฒนาบุคลากร 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ ๔ :  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพือ่ป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.ส่งเสรมิ สนับสนุน และให้
ความรู้แก่เครือข่ายบุคลากร
ด้านสุขภาพถึงอันตรายจาก
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ  

 กิจกรรมจดัตั้งและให้ความรู้เครือข่ายบุคลากร
สาธารณสุขฉะเชิงเทราต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  
 
 

ร้อยละของหน่วยงานระดับ
สาธารณสุขอ าเภอและ
โรงพยาบาลทีม่ีการจดัตั้งกลุม่
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  
 

หน่วยงานและหน่วย
บริการระดับจังหวดั/
อ าเภอ ทุกแห่ง 

 
 

แห่ง 

 
 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
๒.กลุ่มงานนิติการ 

 



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑ :  สร้างความตระหนกัให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมรับผดิ (Accountability) 
กลยุทธ์ที ่๒ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏบิัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที ่๑:  
๑.มีการประกาศเจตจ านง
ของผู้บริหารในการต่อต้าน
การทุจริตและมีการสื่อสาร
จริยธรรมที่ทรงพลังที่
แสดงออกถึงความโปร่งใสใน
การบริหารราชการและใหผู้้มี
ส่วนไดเ้สีย สามารถ
ตรวจสอบได ้

 

 

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณต์อ่ต้านการทุจรติ
ของหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด 

 
 
 

 

ร้อยละของหน่วยงานระดับ
สาธารณสุขอ าเภอและ
โรงพยาบาลทีม่ีการประกาศ
เจตนารมณต์่อต้านการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

 
 

 

หน่วยงาน/ หน่วยบริการ
ในสังกัด 

 

 

แห่ง 

 
 
 
 
 

 

ธ.ค.๖๐ 

 
 
 

 

๑.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
๒.กลุ่มงานนิติการ 

กลยุทธ์ที ่๒:  
๑.พัฒนาหน่วยงานในสังกัด
ในการร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพื่อให้ทุก
ขั้นตอนของระบบราชการมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาธารณสุขมีความ
ซื่อสัตย์ กล้ายืนหยดัในสิ่งท่ี
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
  

 

กิจกรรมการพัฒนาและประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุข
อ าเภอ และโรงพยาบาลในสังกัด  
 
 

 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มี
ค่าคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐    
 
 

 

หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
 
 

 

แห่ง 

 
 
 
 

 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

 

๑.หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
๒.กลุ่มงานนิติการ 

 



 

แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที ่๒ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบตัิงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๒.พัฒนาความรู้บุคลากร
สาธารณสุขผู้ปฏิบตัิงานด้าน
พัสดุให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะในการปฏิบตัิงาน
ระบบบรหิารพสัดุภาครัฐ
อย่างมืออาชีพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้

อบรมให้ความรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ

 
 
 
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการที่บุคลากรด้าน
พัสดุได้รับการอบรมให้ความรู้
หรือการพัฒนาศักยภาพด้าน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 
 

หน่วยงาน/ หน่วยบริการ
ในสังกัดทุกแห่ง 

 

แห่ง 

 
 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๒.กลุ่มงานนิติการ 

๓.สร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.จดัซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การ
เปิดเผยและวิธีการค านวณ
ราคากลาง และให้คูส่ัญญา
กับหน่วยงานของรัฐท าบัญชี
รับจ่ายของโครงการที่เป็น
คู่สัญญา 

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  
 
 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ
ด าเนินงานตามหลักความ
โปร่งใส 

 
 
 

หน่วยงานและหน่วย
บริการในสังกัดทุกแห่ง 
 
 

แห่ง 

 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๒.กลุ่มงานนิติการ 

๔.ผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่าง 
สมเหตุสมผล 
(Rational Drug Use หรือ 
RDU) ในทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมรณรงค์ให้หน่วยบริการในสังกัดใช้ยาอย่าง 
สมเหตุสมผล  

ร้อยละของหน่วยบริการที่มี
การรณรงค์การใช้ยาอย่าง 
สมเหตุสมผล  

หน่วยบริการในสังกัด 
ทุกแห่ง 

แห่ง ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ กลุ่มงานคุ้มครอง 
ผู้บริโภค 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที ่๒ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบตัิงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๕.ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อยาและเวชภณัฑ์มิใช่ยา 

 

๑ มาตรการหรือกิจกรรมเกีย่วกับการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาจังหวดัฉะเชิงเทรา 

  ๑.๑ ห้ามมิให้หน่วยบริการที่จัดซื้อยาหารายได้ใน
ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจาก
บริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

  ๑.๒ ให้หน่วยงานหน่วยบริการทีจ่ัดซื้อค านึงถึง
ต้นทุน (cost) มาตรฐาน(standard)ระยะเวลาการส่ง
มอบ(time)การบริการ(service)และราคา
ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อ 

  ๑.๓ ให้หน่วยงานท่ีท าการจดัซื้อก าหนดคุณสมบตัิ
ของคู่ค้าใน TOR ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์มาตรา ๑๐๓/๗ มาตรา ๑๒๓/๕ ของ
กฎหมาย ป.ป.ช. 
  ๑.๔ หน่วยงานท่ีจัดซื้อใช้กลไกการต่อรองราคา
ตามที่คณะกรรมการยาแห่งชาติก าหนด 

ร้อยละของหน่วยงานหน่วย
บริการในสังกัดทีม่ีการ
ด าเนินการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาตามมาตรการ
ที่ก าหนด 

 
 
 

หน่วยบริการในสังกัด 

ทุกแห่ง 

 

แห่ง 

 
 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑ .สสจ./รพศ./รพท. 
๒.กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

๓.กลุม่งานคุ้มครอง 
ผู้บริโภค 

๔.กลุม่งานนิติการ 

 

๖.บังคับใช้เกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจดัหาและส่งเสรมิ
การขายยาและเวชภณัฑ์ที่
มิใช่ยากระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด
และก าหนดให้เกณฑ์
จริยธรรมเป็นกลยุทธ์
เสรมิสร้างธรรมาภิบาลระบบ
จัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่าย
ของหน่วยบริการ 

กิจกรรมประชาสมัพันธ์และการบงัคับใช้เกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจดัหาและส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๕๗  ในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 
  
 
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการที่บุคลากรด้าน
พัสดุได้รับการอบรมให้ความรู้
หรือการพัฒนาศักยภาพด้าน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 
 
 
 

โรงพยาบาลในสังกัด 

ทุกแห่ง 

 
 
 

แห่ง 

 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑ .สสจ./รพศ./รพท. 
๒.กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

๓.กลุม่งานคุ้มครอง 
ผู้บริโภค 

๔.กลุม่งานนิติการ 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที ่๒ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบตัิงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๗.ส่งเสรมิและบังคับใช้แนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรีย่ไร การให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
อย่างเคร่งครัด 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกดั
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : 
กรณีการเรีย่ไร การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด อย่างเคร่งครัด 

 

ร้อยละของหน่วยงาน /หน่วย
บริการในสังกัดทีไ่ดร้ับการ
ส่งเสริมและถือปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมท่ีก าหนด 

 
 
 
 

หน่วยบริการในสังกัด 

ทุกแห่ง 

 

แห่ง 

 
 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑.รพศ./รพท./รพช./
สสอ./รพ.สต.ในสังกัด 

๒.กลุม่งานนิติการ 

 
 

๘.เสริมสร้างระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

๑.พัฒนาศูนย์บริหารจดัการเรื่องรอ้งเรียนร้องทุกข์ 
สสจ.ฉะเชิงเทรา 

๒ กิจกรรมสนับสนุนให้หน่วยงาน หน่วยบริการใน

สังกัดมีการจัดการเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกข์  

 

ร้อยละของหน่วยงาน หน่วย
บริการในสังกัดมีระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

หน่วยงาน/หน่วยบริการ
ในสังกัด ทุกแห่ง  
 
 
 
 

แห่ง 

 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑ .สสจ./รพศ./รพท./
รพช./สสอ./รพ.สต.ใน
สังกัดทุกแห่ง 

๒.กลุม่งานนิติการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที ่๓ : เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

 

มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการสรา้งวินัยและ
ระบบคณุธรรมแก่ข้าราชการ
พลเรือน ลูกจา้งประจ า 
พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

 

กิจกรรมการเสริมสรา้งให้ บุคลากรสาธารณสุขมีวินัย
คุณธรรม จรยิธรรมและป้องกันการกระท าผิดวินัย 

 
 

ร้อยละของหน่วยงานหรือ
หน่วยบริการที่บุคลากรไดร้ับ
การเสริมสร้างวินัยและป้องกัน
การกระท าผิดวินัย 

 
 

บุคลากรในสังกัดทุกคน 

 

แห่ง 

 
 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑.รพศ./รพท./รพช./
สสอ.ในสังกัด 

๒.กลุม่งานนิติการ 

 
 

๒.การสรรหา คัดเลือก  
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
เงินเดือน เลื่อนระดับ 

ต้องด าเนินการตามรูปแบบ 
ขั้นตอน วิธีการ อันเป็น
สาระส าคญัที่กฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่ก าหนด หรือ
หนังสือสั่งการให้ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม  
 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณะกรรมการที่มี
อ านาจในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน หน่วย
บริการให้ด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส  
เป็นธรรม 

 
 
 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลลดลงจากปีท่ีผ่านมา  
 
 

หน่วยงาน หน่วยบริการที่
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 

 

แห่ง 

 
 
 
 
 

ธ.ค.๖๐-ก.ย.๖๑ 

 
 
 

๑ .สสจ./รพศ./รพท./
รพช./สสอ. 
๒..กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

๓.กลุม่งานนิติการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


