
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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คำนำ 

 จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ได้
กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 6๒๕๖. - ๒๕๖๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการ ต้านการต่อต้านการทุจริตและประพ ฤติมิชอบ ระยะที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๖๓-
๒๕๖๕)ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕'๖๔) ที่ขยายเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓0 
กันยายน ๒๕'๖๕ (ตามมติการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕'๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับปรุงให้สอคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การดำเนินงานต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ น้ัน 

 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จั ดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖- - ๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ที่ขยายเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ตามมติการประชุม คณะกรรมกรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑0 กุมภาพันธ์ ๒๕'๖๔) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามกรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ดังน้ั น เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัดยึดถือ และถือ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต 

15 ตุลาคม 2564 
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ส่วนท่ี ๑ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ความเป็นมา 

 ๑. การทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนในปัจจุบัน ทำให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้างความไม่โปร่งใส
และการทุจริตคอรัปชั่นเกิดข้ึน ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ "คน" เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาทั้งหมด และ "ระบบ" เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกับ "คน" ที่ก่อให้เกิด
ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะอย่างย่ิง "ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ"และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหรจัดกรไม่ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือกรตัดสินใจ 
ระบบการพัฒนาความเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ ผู้กระทำผิดไม่ศักดิ์สิทธ์ิขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาความไม่
โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นชันในที่ประชุมสัมมนา World Conference on Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาคอรับชัน ต้องกระทำอย่างจริงจงั
โดย ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีดังน้ี 

 ๑.๑.  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบและนำเผยแพร่ต่อสาธารณะ การเอา
ผู้กระทำผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
                       ๑.2 การทำให้การบริหารงานในทุกองค์การมคีวามโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้ันตอนการทำงานให้ผู้ติดต่อทราบ มีระยะเวลากำกับการดำเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ มีกฎระเบียบ
น้อยที่สุด เพ่ือไมให้เกิดความยุ่งยาก และให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีน้อยที่สุด เพ่ือปิดโอกาสที่เจ้าหน้าท่ีจะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ใช้บริการ 
                       ๑.๓ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถกระทำได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีโอกาสจะใช้
อำนาจไปในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังดำรงตำแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมีองค์กรอสิระทีม่ีอำนาจเพียงพอในการ
ติดตามตรวจสอบผู้กระทำการคอรัปชั่นชัน เพ่ือนำมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
                      ๑.๔ ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็นสากล 
                      ๑.๕ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าท่ี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรือบคุคลเปน็การเฉพาะ เช่น การนำ
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารเก่ียวกับที่ดิน หรืองานศุลกากร 
              ๒. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแนวทาง/มาตรการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 

เพ่ือสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กระทำการหรือ มีส่วนร่วมกับการทุจรติประพฤติมิชอบ  
ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีกรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี .ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
              ๓. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงัค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจติสำนึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบรหิารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด 

หลักการและเหตุผล 
           สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้จังหวัดภูเก็ต มีบทบาทหน้าท่ีในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือทำหน้าท่ี ดังน้ี 
           ๑. ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด 
           ๒. วางแผน ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
           ๓. สอบทาน ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดข้ึนจากระบบงานและตัวบุคคล 
           ๔. สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
           ๕. ประสานงาน เร่งรัดและติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับทุจริต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ป.ป.ช. : ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
                     วิสัยทัศน์ : "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
                     พันธ์กิจ : "สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรมาภิบาลในการบริหรจัดกรทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเชิงระบบ ให้มีมาตรฐานสากล" 
                    ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
                                    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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                                    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
                                    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CP) ของประเทศไทย 

แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข : แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
                     วิสัยทัศน์ : "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" 
                     พันธ์กิจ : "สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบรหิรจัดกรทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชงิระบบ 
ให้มีประสิทธิภาพ" 
                     ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 
                                     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
                    เป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การประเมินคุณธรและความโปร่งใสใ่นการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าคะแนนสูงกว่า 
ร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นแผนแม่บท 
                    วัตถุประสงค์หลัก : 
                                     ๑. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมุ่งต้านทุจริต 
                                     ๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันทุจริต และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                                     ๓. เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกปราบปรามการทุจริต การบงัคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
                                     ๔. ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนท่ี 2  

 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้ปฏบิัติราชการ เพ่ือประโยชน์สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล และดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

การส่งเสริม ปลูกและปลุก
จิตสำนึก ให้บุคลากร ใน
สังกัด มีความซื่อสัตย์สุจริต
วินัย ความรับผิดชอบยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. กิจกรรมให้ความรู้ ปลูก
และปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับ 
วินัยและการรักษาวินัย 
การดำเนินการตามกรอบ 
แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ และมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบน การ 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง 
๒. สนับสนุนให้หน่วยงานใน 
สังกัดมีการดำเนินการตาม 
กรอบแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ และมาตรการ 
ป้องกันการรับสินบน 

1.เจ้าหน้าท่ี 
สสอ./ 
รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
2. สสอ./ 
รพ.สต. 
ทุกแห่ง 

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมใหค้วามรู้ ปลูกและปลุก
จิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย การดำเนินการตาม
กรอบแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ และมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน การยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.ร้อยละหน่วยงานในสังกัด 
มีการดำเนินการตามกรอบแนว 
ทางการป้องกันผลประโยชน์ 
และมาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - ชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต สสอ.กะทู้ 

 

 

  ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศรี)         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการทำงานของหน่วยงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส เฝ้าระวังและป้องกันการต้อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการติดตาม 
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการ
ทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ 

๑. การประชาสัมพันธ์การ
เฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริต แก่ชุมชน ภาคี
เครือข่าย อสม. 
 
 
๒. การรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์และช่องทางการชี้
เบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1.ชุมชน 
ภาคี
เครือข่าย 
อสม. 
 
 
2. สสอ./ 
รพ.สต. 
ทุกแห่ง 

1. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส
เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต 
 
 
 
๒.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียนและการเจรจา
ไกล่เกลี่ย และสามารถจัดการได้
อย่างเหมาะสม 

ต.ค.64-ก.ย.65 - คณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียน
และการเจรจาไกล่
เกลี่ย 

 

 

 

  ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศรี)         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
เป้าประสงค์ : เสริมสร้าง พัฒนา เครือข่ายการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส เฝ้าระวังและป้องกันการต้อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและกลไกการ
ควบคุมตรวจสอบ ถ่วงดุล 
การใช้อำนาจ หน้าท่ี ในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ 

การพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานและ
หน่วยบริการในสังกัด ใน
การดำเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาลในการจัดซื้อ จัด
จ้างภาครัฐ 

สสอ./ 
รพ.สต. 
ทุกแห่ง 

สสอ./รพ.สต. มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ครอบคลุมภารกจิตาม
หลักคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ต.ค.64-ก.ย.65 - คณะทำงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

  ลงชื่อ    ผู้เสนอแผน      ลงชื่อ    ผู้อนุมัติแผน 
                          (นางสาวกุมภา ดาศรี)         (นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก) 
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

 


