
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลขุขันธ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลขุขันธจัดทําข้ึนตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการบรหิาร จัดการ การ กับ เรงรัด 

ติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน และประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกอบเน้ือหา ๓ สวน  ไดแก     

สวนที่ ๑ นโยบายสําคัญ      

สวนที่ ๒ กรอบแนวคิดการปองกันและปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

สวนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

หวังเปนอยางย่ิงวา แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันฯ ฉบับน้ี จะเปนประโยชน ในการกํากบัติดตาม การเรงรัด 

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับประชาชนสงูสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

         หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

บทที่ ๑  นโยบายสําคัญ               ๑-๒      

บทที่ ๒  กรอบแนวคิดการปองกันและปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ              ๓-๑๑   

บทที่ ๓  แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๑๒-๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน (vision) 

เปนโรงพยาบาลชุมชนเปนเลิศดานบริการ  มีระบบบริหารจดัการที่ดี  เพื่อใหประชาชนสุขภาพดี เจาหนาทีม่คีวามสุข 

พันธกิจ (mission)  

M๑ : จัดบรกิารสุขภาพแบบองครวมอยางมีคุณภาพและครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ 

M๒ : พัฒนาระบบการบรหิารจัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

M๓ : บรหิารทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

M๔ : สงเสริมการมสีวนรวมของภาคีเครอืขายในการจัดระบบบรกิารสุขภาพ 

M๕ : สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดข้ึนในองคกร  

คานิยม (Core values) : VP-SMILE 

V  =   Visionary leadership : ผูนํามีวิสัยทัศน 

P  =  Patient focus : ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 

S  =  Systems perspective : การมองเชิงระบบ 

M  =  Management by fact : การบรหิารดวยขอมลู ขอเท็จจริง 

I  =  Innovation, Individual Commitment : การใชนวัตกรรมใหมๆ ในการทํางานการกําหนด 

                               เปาหมายรายบุคคล 

L  =  Learning : การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

E  =  Evidence base approach, Empowerment : การใชขอมูลทางวิชาการ หรอืขอมลูทางวิทาศาสตร    

                  การสรางพลังอํานาจ 

เปาประสงค (Goals) 

๑. พัฒนาศักยภาพใหเปนโรงพยาบาลแมขายดานโรคหัวใจ หลอดเลอืดระดับ ๓ และการบําบัดทดแทนไต   

    ตาม Service plan 

๒. พัฒนาศักยภาพทางการแพทยเฉพาะทางในดานการดูแลผูปวย ๔ สาขาหลกั 

๓. พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยใหมีความปลอดภัยตาม Patient Safety Goals 

๔. พัฒนาระบบการดูแลผูปวย HIV/STI ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

๕. เพื่อใหหนวยบรกิารปฐมภูมิในเครือขายบริการสุขภาพมศัีกยภาพเพียงพอในการดูแลผูปวยกลุมโรคNCD 

๖. เพื่อใหระบบการสงตอผูปวยในชุมชนมีความครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพ 

๗. เพื่อใหการบริหารระบบงานมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิผลที่ดี 

๘. มีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเอื้อตอการพฒันาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

๙. เพื่อใหระบบตรวจสอบภายในมีประสทิธิภาพและไดมาตรฐาน 

๑๐. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินการคลังใหมีความมั่นคงเพียงพอในการจัดบริการไดอยางมีคุณภาพ 

 



 

 

๑๑. เพื่อบริหารทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสงูสดุ 

๑๒. เพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่สงเสริมการมีสุขภาพดีและพึง่พาตนเองได 

๑๓. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสรางเสริมและดูแลสุขภาพประชาชน 

๑๔. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดีตามความเช่ียวชาญของหนวยงาน 

                          และองคกร 

๑๕. เพื่อใหบุคลากรมสีุขภาพดีและมีความผูกพันกบัองคกร 

๑๖. เพื่อบริหารจัดการดานอัตรากําลงัทางการพยาบาลใหมคีวามเหมาะสมกบัภาระงาน 

 

เข็มมุงโรงพยาบาล (Hoshin) 

                พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยและเจาหนาที่ใหมีความปลอดภัยตามระบบ Patient Safety Goals  

                และ Personel Safety Goals  (๒P Safety : SIMPLE)  

  

แผนกลยุทธ(Strategy Plan) โรงพยาบาลขุขันธ ป ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่ ๑  พัฒนาศักยภาพใหเปนโรงพยาบาลชุมชนแมขาย (M๒) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธที่ ๒  พัฒนาศักยภาพหนวยบริการปฐมภูมิ ระบบสงตอ และขอมูลที่มปีระสิทธิภาพแบบไรรอยตอ 

กลยุทธที่ ๓  พัฒนาระบบงานใหทันสมัย คลองตัวมรีะบบการติดตามประเมินผลที่มปีระสทิธิภาพ 

กลยุทธที่ ๔  บรหิารจัดการดานการเงิน การคลังใหมีประสทิธิภาพโยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธที่ ๕  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพดี โดยประชาชนและภาคีเครือขายมีสวนรวม 

กลยุทธที่ ๖  พัฒนาระบบงานบริหารทรพัยากรบุคคลใหมปีระสทิธิภาพ และคุณภาพในการใหบริการ 

 

กรอบแนวคิดการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การทจุริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและ เปนอุปสรรคสําคัญ 

            ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมทีเ่ปนทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรบั 

            สินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจบุันไดปรบัเปลี่ยนเปนการทจุริตทีซ่ับซอนมากข้ึน เชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทจุริต 

            ขามแดนขามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสูอาชญากรรมอืน่ ๆ มากมาย และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง 



 

นโยบายและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑. กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตรชาติ ในระยะ ๒๐ ป ไดวางกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไวในระยะยาว โดยมีกรอบ

วิสัยทัศนวา “ประเทศมีความมั่นคง มัง่ค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ซึ่งจะนําไปสูการพฒันาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึง่ผลประโยชนแหงชาติ ในการทีจ่ะพฒันาคุณภาพชีวิต 

สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม 

ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ  

ทุกภาคสวนรวมตอตาน การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียง ในทกุระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของ

บุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึน รวมทัง้สรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนต่ืนตัวและละอายตอการทจุริตประพฤติมิชอบทุก

รูปแบบ พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวน

รวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมลู แจงเบาะแสการทุจรติ และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาค

สวนอื่น ๆ โดยไดรับ ความคุมครองจากรัฐตามทีก่ฎหมายบญัญัติ 

 

 

 



๖.๑ ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ดังกลาวอยางเขมงวด รวมทั้ง สงเสริม และเสริมสราง การมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

การรณรงคใหความรูตอตาน หรือ ช้ีเบาะแสการทุจริต โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติพรอมทั้งมี

ระบบการรับเรือ่ง รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทีม่ีประสิทธิภาพ 

๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  

กําหนดใหเจาพนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมทัง้ ย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินของ

ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารง

ตําแหนงในองคกรอสิระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และผูดํารงตําแหนงระดับสงูตามทีก่ฎหมายกําหนด จะตองเปดเผยบญัชี

แสดงรายการทรัพยสิน และหน้ีสินใหประชาชนทราบ 

๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได  

จัดการกบัผูกระทําความผิดทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุระดับ อยางตรงไปตรงมา เปนธรรม และ

ตรวจสอบไดพรอมทัง้ใหการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผูมีอทิธิพล 

ตลอดจนวางมาตรการคุมครองพยาน และผูทีเ่กีย่วของ นอกจากน้ีตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิดกรณีทจุริตและ

ประพฤติมิชอบ อยางจริงจังและรวดเร็ว 

๖.๔ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ แบบบูรณาการ  

จัดใหมีกลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและ

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรตลอดจนเพิ่มประสทิธิภาพการปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

โดยการพฒันาระบบงานและโครงสรางองคกรทีเ่อื้อตอการดําเนินงานแบบบรูณาการและมุงผลสมัฤทธ์ิ 

สถานะของประเทศไทย คือ ปญหาการทุจริตคอรรัปชันไดขยายไปในวงกวางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ความทาทายใน

การพัฒนาประเทศในระยะตอไป คือ การบรหิารจัดการในภาครัฐยังมปีระสิทธิภาพตํ่า 

ภาพอนาคตประเทศไทย คือ ระบบการบรหิารภาครัฐมีขนาดเล็ก มปีระสิทธิภาพ ทันสมัยรบัผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได

และประชาชนมีสวนรวม 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

โดยมีวัตถุประสงคทีส่ําคัญ คือ ใหประเทศไทยมีภาพลักษณความโปรงใสอยูในระดับแนวหนาของอาเซยีน 

ทั้งน้ี เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรดังกลาว คือ การเพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ใหอยูสูงกวารอยละ ๕๐ 

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมีแนวทางการพัฒนาสําคัญ เรื่องการปองกันและปราบปราม

การทจุรติและประพฤติมิชอบ เพือ่ใหสังคมไทย มีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตยสจุริต และยุติธรรม รวมทัง้สรางความเขมแข็ง 

เปนภูมิคุมกันของสังคมไทยใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพฒันาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทัง้เพือ่สรางพลงัการ

ขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต ใน ๓ แนวทาง คือ 



๑) ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

๑.๑) สงเสริม สนับสนุนใหทกุภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก 

รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ผานกลไกครอบครัว  

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต 

คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทจุริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไก

ทางสงัคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๒) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานที่ทําใหเจาหนาทีข่องรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด โดยการรณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชน ภาคเอกชน  

และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงในการใชตําแหนงหนาที่

ในทางมิชอบ และกําหนดข้ันตอนการลงโทษผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความรายแรงแหงการกระทํา

อยางจริงจัง 

๑.๓) สงเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุนใหมที่มีคุณธรรมจริยธรรมเขาสูตําแหนงทางการเมือง ผานกลไก

การบริหารพรรคการเมอืง และการตรวจสอบทีเ่ขมแข็งจากทุกภาคสวน 

๑.๔) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพื่อการตอตานการทุจริต ผานกลไกบรรษัทภิบาล

การบริหารจัดการ การสรางวัฒนธรรมสุจริต การสรางความรับผิดชอบที่ตองมีตอสังคมและผูบริโภคใหแกองคกร 

ตลอดจนกําหนดแนวทางการจัดทําขอตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาคเอกชนอยางเปนระบบ รวมทัง้การ

สนับสนุนการกํากบัดูแลจากหนวยงานภายนอก 

๑.๕) รณรงคการปลูกฝงจติสํานึกของการปฏิบัติหนาทีต่ามจรรยาบรรณของสือ่มวลชน ผานสมาคมวิชาชีพ 

และใหมกีารควบคุมกันเอง รวมทัง้สนับสนุนการมสีวนรวมของภาคประชาสงัคมในการตรวจสอบพฤติกรรมของสื่อมวลชน

ทุกประเภท 

๑.๖) สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มหีนาที่ตอตานการทจุริตและประพฤติมิ

ชอบและภาคประชาสังคมเปนภาคีรวมกันตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งพัฒนากลไกตรวจสอบธรรมาภิบาล

ในทุกภาคีที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาประเทศ 

๑.๗) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุมประชาชน 

๒) ปองกันการทุจริต 

๒.๑) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารพสัดุและการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีระบบที่โปรงใสตรวจสอบได 

และมีประสิทธิภาพตอการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง การจัดซื้อจัดจาง และการทําสัญญาอื่นๆ ที่ภาคเอกชน

ทําสัญญากับรัฐ ใหมีกฎหมายหามมิใหนํางบประมาณแผนดินไปใชประชาสัมพันธตนเองในเชิงหาเสียง ไมใหมีการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมในขณะดํารงตําแหนงที่สามารถใชอํานาจรัฐได และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ

ขอมูลขาวสารสาธารณะ รวมทั้งการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ โดยใหมีการกาํหนดข้ันตอนการ

ดําเนินงาน กระบวนการและแนวทางการตัดสิน ระยะเวลาแลวเสร็จ และเอกสารที่ใชในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทาง

ราชการใหระบบงานทัง้ระบบโปรงใสตรวจสอบได โดยเฉพาะโครงการทีม่ีความเสี่ยงตอการทจุริตใหมกีารจดัทําสัญญาคุณธรรม 

และเพิม่บทลงโทษภาคเอกชนดวย 



๒.๒) จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการตอตานการทุจริต การคุมครองพยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

และเสรมิสรางความรูเกี่ยวกบัรปูแบบ กลไกการทจุริตและวิธีการเฝาระวังการทจุริต รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการสราง

กิจกรรมการปองกันการทุจริตของภาคประชาชนอยางตอเน่ือง ตลอดจนพิจารณารูปแบบการจัดสรรงบประมาณดานการ

ปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานและสถานการณการคลังของประเทศ 

๒.๓) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบอยางเครงครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของทุกหนวยงานของรฐัอยางตอเน่ือง 

๒.๔) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตใหสามารถเปนหนวยงานหลัก

ของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบทีบ่รูณาการการทาํงานรวมกันอยางมกีลยุทธ 

๓) ปราบปรามการทุจริต 

๓.๑) ปฏิรูปโครงสรางองคกรอิสระและหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดย 

(๑) พิจารณาใหองคประกอบของคณะกรรมการองคกรอิสระ อาทิ คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มีความหลากหลาย ยึดมั่นธรรมภิบาลใน

การปฏิบัติงาน และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

(๒) สรางกลไกการปฏิบัติงานใหเปนเอกภาพระหวางองคกรดานการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

โดยควรควบรวมองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดานการปองกันและปราบปรามการทจุริต ไดแก คณะกรรมการปองกนั

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขากับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

(๓) จัดใหมีกลไกที่ทําหนาที่บูรณาการความรวมมือเรื่องขอมูล ขาวสาร กิจกรรมปราบปรามและ

การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเช่ือมโยงอยางเปนระบบ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ 

๓.๒) ปฏิรูปบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐไดแก 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ใหมีอํานาจหนาที่เฉพาะการวินิจฉัยช้ีขาดคดีที่มีมูลคดีเปนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สวนอํานาจหนาที่สบืสวนสอบสวนใหเปนความรบัผิดชอบของสํานักงานที่อยูในรูปของ “คณะกรรมการสบืสวนสอบสวน” 

๓.๓) เพิ่มอัตราโทษในการทจุริตและประพฤติมิชอบที่ใกลเคียงกันระหวางผูใหและผูรับสินบน โดยเฉพาะ

การเพิ่มโทษแกเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําความผิดในกรณีรับสินบนหรือใชตําแหนงหนาที่ในการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๔) เพิ่มมาตรการลงโทษทางสังคมทีรุ่นแรงและเพียงพอที่จะทําใหเกิดความย้ังคิดตอการกระทําการทุจริต 

รวมทั้งสรางแนวรวมการลงโทษทางสงัคมทีรุ่นแรงตอผูทุจรติและประพฤติมิชอบ โดยการใชสื่อทุกรปูแบบ 

 

 

 

 

 

 



๓. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

โดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

วิสัยทัศน 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

พันธกิจ 

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทจุริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทกุภาคสวนแบบบูรณาการ  

และปฏิรปูกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล” 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ 

วัตถุประสงคหลัก 

๑) สังคมมพีฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 

๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทจุริตในทกุภาคสวน 

๓) การทุจริตถูกยับย้ังอยางเทาทันดวยนวัตกรรมกลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็วเปนธรรม และไดรับความรวมมือจากประชาชน 

๕) ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนนในระดับที่สูงข้ึน 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรมีความครอบคลมุกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติ

มิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  

“สรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต”เปนยุทธศาสตรทีมุ่งเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ

สังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยต้ังแตปฐมวัย 

เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สจุริต เปนการดําเนินการ ผานสถาบันหรือ

กลุมตัวแทนทีท่ําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มจีิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ

เพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมพีฤติกรรมที่ไมยอมรบัและตอตานการทจุริตในทุกรปูแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  

“ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยใน

หวงระยะกวาทศวรรษทีผ่านมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทกุฝายตางมีขอเรียกรองทีส่อดคลองรวมกันประการหน่ึง คือ 

การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาทีร่ัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทกุฝายที่ไม

ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมอืง

อันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ 

 

 



เจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังน้ัน เพื่อเปนการสนองตอบ 

ตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานง

ทางการเมืองในการตอตานการทจุริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหน่ึงเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่

มุงเนนใหประชาชนและรฐับาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

และสอดคลองเปนหน่ึงเดียวกัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  

“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากข้ึน 

ในปจจบุัน กอใหเกิดผลเสียตอการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึง่จากผลการวิจัยทีผ่านมาพบวา

การทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบต้ังแตขั้นตอนการ

กําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะที่ ๓ จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจรติ

ตลอดกระบวนการนโยบาย ผานการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ต้ังแตเริม่ข้ันกอตัวนโยบาย (Policy Formation) 

ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมลูกลับ (Policy Feedback) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  

“พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรน้ีมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการ

ปองกันการทจุริตของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพือ่ลดโอกาสการทจุรติหรือทาํใหการทจุรติ

เกิดยากข้ึนหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจน

เสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากย่ิงข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

“ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ

การปราบปรามการทจุริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพฒันากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปราม

การทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว 

จะมุงเนนการเพิม่ประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสนิ

คดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรน้ีจะทําใหการปราบปรามการทจุริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน คดีการทจุรติจะ

ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทจุริตจะไดรบัการลงโทษ สาธารณชนและสงัคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว

ที่จะกระทําการทจุริต อันจะสงผลใหคดีการทจุริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๖  

“ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 

เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใส และการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรู

การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมลู และเรงรัด กํากบั 

ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ 

หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลขุขันธ 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย มาตรการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. สรางสังคมที่ไมทนตอ

การทจุริต 

๑.บุคลากรในโรงพยาบาลมี

พฤติกรรมรวมตอตานการ

ทุจริต 

๑. จัดโครงการ/กจิกรรมสงเสรมิให

บุคลากรมจีิตสํานึกสาธารณะแยก

ผลประโยชนสวนรวมและ

ผลประโยชนสวนตน 

๑

โครงการ 

๑

โครงการ 

๑

โครงการ 

ปรับฐานคิดของบุคลากรใหมจีิตสํานึก

สาธารณะและสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

 ๒. เผยแพรองคความรูในเรื่องที่

เกี่ยวกับการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวกับประโยชน

สวนรวมหรือเรื่องทีเ่กี่ยวของกบัการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป การจัดทําขอมูลสื่อสารสนเทศเพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน 

๓. การจัดกจิกรรมเพื่อผลักดันใหเกิด

สังคมที่ไมทนตอการทจุริต 

๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการ

ทุจริต 

๒. เจตจํานงในการตอตาน

การทจุริต 

สรางวัฒนธรรมการตอตาน

การทจุริตใหเกิดข้ึนใน

โรงพยาบาล 

การประกาศเจตนารมณในการ

ตอตานการทจุริต 

๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป ๑ ครั้ง/ป ผูบริหารแสดงเจตจํานงในการตอตานการทจุริต 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ๖-๑๒

ครั้ง/ป 

๖-๑๒

ครั้ง/ป 

๖-๑๒

ครั้ง/ป 

ควบคุม กํากับ และสงเสริมขาราชการใหปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

๓. สกัดกั้นการทจุริตเชิง

นโยบาย 

การทจุริตถูกยับย้ังอยางเทา

ทันดวยกลไกการปองกันการ

ทุจริตและการบริหารจัดการ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

โครงการ/กจิกรรมที่เสริมสราง

ความรูเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบและ

กฏหมายทีบ่ังคับใชในการปองกัน

กิจกรรมมิใหเกิดการทจุริต ประพฤติ

มิชอบ 

๑-๒ 

ครั้ง/ป 

๑-๒ 

ครั้ง/ป 

๑-๒ 

ครั้ง/ป 

เสริมสรางความรูเกี่ยวกบักฏระเบียบและ

กฏหมายทีเ่กี่ยวของกบัการปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 



ยุทธศาสตร วัตถุประสงค กิจกรรม/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย มาตรการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔.พัฒนาระบบการปองกัน

การทจุริตเชิงรุก 

การปราบปรามการทุจริตและ

การบงัคับใชกฎ ระเบียบมี

ความรวดเร็วเปนธรรมและ

ไดรับความรวมมอืจาก

บุคลากร และสรางวัฒนธรรม

ในการทํางานที่ดี 

โครงการ/กจิกรรมที่สงเสริมบุคลากร

ปฏิบัติหนาที่ตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 

๑-๒ 

ครั้ง/ป 

๑-๒ 

ครั้ง/ป 

๑-๒ 

ครั้ง/ป 

สรางกลไกการปองกันเพื่อยับย้ังการทจุริต เชน 

การสรางกลุมเครือขายในการเฝาระวังมิใหเกิด

การทจุริต 

๕. ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการปราบปราม

การทจุริต 

ปรับปรงุ พัฒนากลไกและ

กระบวนการ ปราบปรามการ

ทุจริตใหมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพเทาทันตอพล

วัตรของการทุจริต 

ชองทางการรองเรียนและแจงปญหา

การทจุริตของบุคลากร 

๒ ครั้ง/ป ๒ ครั้ง/ป ๒ ครั้ง/ป ปรับปรงุระบบรบัเรื่องรองเรียนการทจุริตใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

  การเผยแพรขอมูลการปองกันและ

ปราบปราบการทุจริตทางเว็บไซต 

๑ 

โครงการ 

๑ 

โครงการ 

๑ 

โครงการ 

สงเสริมการใชระบบสารสนเทศในการเผยแพร

ขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขุขันธ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข …ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)…………………………. 

   

o E๑ o E๒ oE๓ 
 
o E๔ 
 

 ๒. แผนงาน  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

          ๓. โครงการ   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ... 

          ๔. เปาประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตรวจสอบได  

         ผูรับผิดชอบ.....นางธัญรัศม์ิ  เกตุวงษา 

 

โทรศัพท …๐๘๓-๔๖๕๔๘๗๒…….. 

         
             

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค 
กิจกรรม  

(รายละเอียด) 

กลุม 

เปาหมาย/ 

จํานวน 

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท) 
รวม 

(บาท) 
PP  

(๑) 

 OPD  

(๒) 

PPA 

(๓) 

งบ

กองทุน 

ตําบล 

งบ 

สสจ.  

(๖) 

งบ

กลาง 

จังหวัด 

เงินบํารุง 

๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค ๑.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาโรงพยาบาล ๑.แตงตั้งคณะทํางานและผูรับ 

จนท.พัสดุ/จนท.คลัง/

กกบ                 

  กรคุณภาพในโรงพยาบาล ใหมีคุณภาพและความโปรงใส ผิดชอบในระดับโรงพยาบาล จํานวน ๔/๖/๓๕ คน                 

      ๒.พัฒนาศักยภาพคณะทํางานใหเกิด บริหาร/พัสดุ/เภสัชกร             ๙,๒๘๐ ๙,๒๘๐ 

      ความรูความเขาใจในระบบคุณภาพ จํานวน ๒/๑/๑ คน                 

      และระบบธรรมภิบาลในองคกร                   

      ๓.ประกาศนโยบายเปนองคกร                   

      คุณธรรมและความโปรงใส                   

      ๔.ประชุมบุคลากรและเก่ียวของ กกบ. ๓๕  คน             ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 

      เพ่ือชี้แจงการดําเนินงาน                   

      ๕.ประชุมติดตามประเมินผลทุกเดือน  กกบ. ๓๕ คน             ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ 

รวม (สองหมื่นสองรอยแปดสบิบาทถวน)                 ๒๐,๒๘๐ 

 



 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขุขันธ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข …………ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)………………. 

   

o E๑ o E๒ o E๓ 
 
o E๔ 
 

 ๒. แผนงาน  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

          ๓. โครงการ   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ... 

          ๔. เปาประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพตรวจสอบได  

         ผูรับผิดชอบ.....นางธัญรัศม์ิ  เกตุวงษา 

 

โทรศัพท …๐๘๓-๔๖๕๔๘๗๒…….. 

         

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค 
กิจกรรม  

(รายละเอียด) 

กลุม 

เปาหมาย/ 

จํานวน 

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท) 
รวม 

(บาท) 
PP  

(๑) 

 OPD  

(๒) 

PPA 

(๓) 

งบ

กองทุน 

ตําบล 

งบ 

สสจ.  

(๖) 

งบกลาง 

จังหวัด 
เงินบํารุง 

๒ 

โครงการเสริมสรางและพัฒนา

บุคลากร ๑.เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ ๑.มอบหมายผูรับผิดชอบและกําหนด ผูรับผิดชอบทุกคลังของ                 

  ใหมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 

ดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใส ใหหัวหนางานทุกระดับส่ือสารสรางวินัย รพ.และผูเก่ียวของ                 

      คุณธรรมและความโปรงในในบุคลากร จํานวน ๑๕ คน                 

      ทุกระดับทุกหนวยงาน                   

      ๒. จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ                   

      และตรวจประเมิน ในระดับอําเภอ                   

      EBIT/IIT/EIT                   

      ๓.คณะกรรมการผูรับผิดชอบประชุม                   

      วิเคราะหสวนขาดจาก EBIT/IIT/EIT                   

      พัฒนาสวนขาดติดตามประเมินผล                   

      สรุปผลรายงานตอ กกบ.ทุกเดือน                   

หมายเหตุ ไมใชงบประมาณ ใหบูรณาการในงานประจํา                 ๐ 



แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร การพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขุขันธ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข …………ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)…………………. 

   

o E๑ o E๒ o E๓ o E๔ 

 ๒. แผนงาน  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

          ๓. โครงการ   การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ... 

          ๔. เปาประสงค เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ 

         ผูรับผิดชอบ.....นางธัญรัศม์ิ  เกตุวงษา 

 

โทรศัพท …๐๘๓-๔๖๕๔๘๗๒…….. 

         

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค 
กิจกรรม  

(รายละเอียด) 

กลุม 

เปาหมาย/ 

จํานวน 

 แหลงงบประมาณ (รายละเอียดงบประมาณ =บาท) 
รวม 

(บาท) 
PP  

(1) 

 OPD  

(2) 

PPA 

(3) 

งบ

กองทุน 

ตําบล 

งบ สสจ.  

(6) 

งบกลาง 

จังหวัด 

เงิน

บํารุง 

๓ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเงิน

การคลัง ๑.เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ๑.ประชุมคณะทํางานเพ่ืออกแบบ คณะกรรมการ ๑๐ คน               ๐ 

  ใหมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้เงินยืมใหมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการลูกหนี้เงินยืม คกกบ.๓๔ คน                

     ตรวจสอบได ๒.จัดทําแนวทางการยืมและคืนเงิน                 

       อยางเปนระบบ                 

       ๓.ชี้แจงแนวทางใหผูเก่ียวของทราบ                  

       ในวาระการประชุมของคณะกรรมการ                 

       บริหาร                 

       ๔.หัวหนางานชี้แจงแนวปฏิบัติใหบุคลากร                 

       ในหนวยงานรับทราบในที่ประชุม                 

       ๕.ประเมินผลติดตามการดําเนินการ                 

       รายงานใหคณะกรรมการบริหาร                 

       ทราบทุก ๑  เดือน                  ๐ 

      

 

            

 

    

หมายเหตุ ไมใชงบประมาณ ใหบูรณาการในงานประจํา   
       

๐ 

 


