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บทนาํบทนาํบทนาํบทนาํ    
    

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  6 พฤษภาคม 2551  เห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ
และคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได
มีมติเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 

 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของสวน
ราชการเปนตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต” เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหนําไปสู
การปฏิบัติอยางแทจริง 

 สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสงเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการ
สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีคานิยมรักความซื่อสัตย รวมมือกันตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาคราชการ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมแกประชาชน ไดกําหนด
แนวทางการดําเนินงานไวหลายอยาง อาทิ การสงเสริมการจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ  
การจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ  แนวทางการสรางมาตรฐานความ
โปรงใสของสวนราชการประเภทบริการ  โดยสงเสริมสนับสนุนสวนราชการในการดําเนินงาน
เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม และมีการจัดทํารายงานสงสํานักงาน ก.พ.เปน
ประจําทุกป 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมควบคุมโรค  มีการทบทวนยุทธศาสตรการดําเนินงาน 

มาตรการ/โครงการ  รวมทั้งตัวช้ีวัดที่ใชวัดและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555  โดยคณะกรรมการจัดทํา

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2553  มีมติเห็นชอบใหมีการทบทวน

และจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมโรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ขึ้นใหม  เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)   และเพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได

ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานไดอยาง
ถูกตอง ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน     

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ กรมควบคุมโรค  เพื่อมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรม
ควบคุมโรคเปนไปอยางตอเนื่อง   โดยบูรณาการเขากับการปฏิบัติราชการเพื่อสรางสวนราชการใส
สะอาด  แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
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1111.... วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงค    
1.1 เพื่อเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมโรค

ใหแกบุคลากรของกรมควบคุมโรค 
1.2 เพื่อสงเสริมและสื่อสารใหบุคลากรกรมควบคุมโรคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
1.3 เพื่อใหบุคลากรกรมควบคุมโรค สามารถนําแนวทางไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2222.... ขอบเขตขอบเขตขอบเขตขอบเขต    

 คูมือนี้ครอบคลุมขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระดับกรม และระดับหนวยงาน 

3333.... คําจํากัดความคําจํากัดความคําจํากัดความคําจํากัดความ    
3.1 มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  หมายถึง  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติ หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ในแตละปงบประมาณ 

3.2 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจริตภาครัฐจริตภาครัฐจริตภาครัฐ  หมายถึง  การวาง

ระบบและกลไกการทํางานเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประกอบดวย 4 
ยุทธศาสตร คือ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

3.2 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุม

โรคโรคโรคโรค     หมายถึง  คณะกรรมการที่กรมแตงตั้งขึ้นประกอบดวย รองอธิบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 
มีผูทรงคุณวุฒิ  ผูอํานวยการสํานัก   สถาบัน  สํานักงานปองกันควบคุมโรค กอง หรือหนวยงาน
เทียบเทากอง เปนคณะกรรมการ มีกองการเจาหนาที่เปนเลขานุการ และมีที่ปรึกษาคือ อธิบดี และ
รองอธิบดีทุกคน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหมีการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของกรมควบคุมโรค 

3.2 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  หมายถึง   รายละเอียดการ

ดําเนินงานของหนวยงาน หรือกรมควบคุมโรคในปงบประมาณ เกี่ยวกับมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม ที่นําไปปฏิบัติเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งตัวช้ีวัดและคาเปาหมายใน
ชวงเวลาของการดําเนินการเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและวัดผลการดําเนินงาน 
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3.3 ของรองเรียนของรองเรียนของรองเรียนของรองเรียน  หมายถึง  ขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
เปนที่ตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล  ตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของได
กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3.4 การตอบสนองการตอบสนองการตอบสนองการตอบสนอง  หมายถึง  การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเร่ือง

รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง  แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบขอ
กฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการการภายใน 15 
วัน  ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุช่ือและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอ
ของผูรองเรียน  จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเร่ืองรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี การนําไปแกไขปญหาการดําเนินงาน 
หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 

3.5 หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน หนวยงาน   หมายถึง  หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกหนวยงานทั้งที่ตั้งอยูใน

สวนกลางและสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 
3.6 ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับสูง  หมายถึง  อธิบดี หรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมายในการดําเนินงานตาม

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4444....    ความรบัผดิชอบความรบัผดิชอบความรบัผดิชอบความรบัผดิชอบ    
4.1 อธบิด ีอธบิด ีอธบิด ีอธบิด ี    รองอธบิดีรองอธบิดีรองอธบิดีรองอธบิดี            มีหนาทีค่วามรับผิดชอบ คือ กําหนดทิศทาง / นโยบายการดาํเนนิงาน

เพื่อปองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรมควบคุมโรค 
4.2 ผูอํานวยการกอง สถาบัน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ผูอํานวยการกอง สถาบัน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ผูอํานวยการกอง สถาบัน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ผูอํานวยการกอง สถาบัน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1111----12 12 12 12 สํานักและหนวยงานระดบัสํานักและหนวยงานระดบัสํานักและหนวยงานระดบัสํานักและหนวยงานระดบั

กองทุกแหงในสังกัดกรมควบคุมโรค   กองทุกแหงในสังกัดกรมควบคุมโรค   กองทุกแหงในสังกัดกรมควบคุมโรค   กองทุกแหงในสังกัดกรมควบคุมโรค   มีหนาที่รับผิดชอบ คือ กําหนดทิศทาง / นโยบายการ
ดําเนินงานเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมควบคุมโรค 

4.3 คณะกรรมกคณะกรรมกคณะกรรมกคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมารจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมารจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมารจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุม
โรค  โรค  โรค  โรค   มีหนาที่รับผิดชอบ คือ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐประจําปของกรมควบคุมโรค ใหบรรลุผลและกอประโยชนตอกรมควบคุมโรค 

4.4 กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่   มีหนาที่เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ  จัดเก็บขอมูล และ
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมควบคุมโรคตอ
ผูบริหารของกรม  กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน ป.ป.ท. 

4.5 หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงานในสังกัดในสังกัดในสังกัดในสังกัดกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค   เปนผูดําเนินการตามมาตการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของกรมควบคุมโรค โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการการทุจริต
ภาครัฐของหนวยงาน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  รวมทั้งการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ของหนวยงานไปยังกรมควบคุมโรค 
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5555.... ขัน้ตอนการปฏบิตังิานขัน้ตอนการปฏบิตังิานขัน้ตอนการปฏบิตังิานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน    
5555....1111        แผนผงักระบวนการแผนผงักระบวนการแผนผงักระบวนการแผนผงักระบวนการ    
    

ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน    กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่กองการเจาหนาที่    

คณะกรรมการจดัทาํแผนคณะกรรมการจดัทาํแผนคณะกรรมการจดัทาํแผนคณะกรรมการจดัทาํแผน    
ปฏบิตักิารปองกนัและปฏบิตักิารปองกนัและปฏบิตักิารปองกนัและปฏบิตักิารปองกนัและ

ปราบปรามการทจุรติภาครฐั ปราบปรามการทจุรติภาครฐั ปราบปรามการทจุรติภาครฐั ปราบปรามการทจุรติภาครฐั 
กรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรค    

กรมกรมกรมกรม    
หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน    
สงักดักรมสงักดักรมสงักดักรมสงักดักรม    

1. เตรียมการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจรติภาครัฐ กรมควบคุมโรค 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2. จัดทําแผนปฏบิัตกิารปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐกรมควบคุมโรค 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. เสนอผูบรหิารลงนามใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบตัิการฯ กอน
นําไปเผยแพร 

 

    

4. เผยแพร และส่ือสารแผนปฏบิัติ
การปองกนัและปราบปรามการ
ทุจรติภาครัฐกรม ใหแกทุก
หนวยงาน 
 

 

 

 

   

5. เตรียมการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจรติภาครัฐ หนวยงาน  

 

  

 

 

  

6. จัดทําแผนปฏบิัตกิารปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของหนวยงาน 

  

 

 

 

 

 

7. ดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ปองกันฯ ทั้งระดับกรมและระดับ
หนวยงาน 

  

 

 

  

8. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการฯ  

  

 

 

  

9. จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัิการพรอม
ขอเสนอแนะเพือ่ดําเนนิการป
ตอไป 

 

    

 

 

 

 

เตรียมการจัดทํา 
แผนปฏิบตัิการ

ปองกันฯ ประจําป 

- จัดทําคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการฯ /  
- จัดทําเอกสารประกอบการประชุม โดยมีการศึกษา 

วิเคราะหขอมูลทีเกี่ยวของ เชน ผลการดําเนินงานในปที่
ผานมา  ผลการสํารวจความคิดเหน็  การจัดการขอ
รองเรียน ฯลฯ 

เริ่ม 

จัดทําแผนปฏบิัตกิาร
ปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติภาครัฐ  
กรมควบคุมโรค 

 

อนุมตั ิ
เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

เผยแพร และส่ือสาร 
แผนปฏิบตัิการฯ 

กรม 

เตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบตัิการ 

ปองกันฯ  หนวยงาน 

จัดทําแผนปฏบิัตกิาร
ปองกันฯ หนวยงาน

ดําเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการ

หนวยงาน และกรม
 

ดําเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการฯ 

กรม 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สรุปวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน 
 

รับทราบ/
เห็นชอบ 

ส้ินสุด 

ส่ือสาร 
แผนปฏิบตัิการฯ 

กรม 
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5555....2222    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดการดาํเนนิงานการดาํเนนิงานการดาํเนนิงานการดาํเนนิงาน    

ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน    ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    
มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน    

คณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงาน    
ระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตาม
ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล    

ผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบ    แบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรม    เอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิง    

1. เตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
กรมควบคมุโรค 

ก.พ.-มี.ค. 1.1  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกรม
ควบคมุโรค  เพื่อจัดทําแผนปฏบิัติการฯ 
ประจําป รวมทั้ง แผนปฏบิัติการ 4 ป ใน
กรณีทีแ่ผนปฏบิัติการครบระยะเวลาตามที่
กําหนด 

1.2  ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตาม
รายละเอียดตัวชี้วัด “ระดบัความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต” ของสวนราชการ 

1.3  จัดเตรียมเอกสารเบื้องตนจากการวิเคราะห
ทบทวนขอมลูที่เกี่ยวของ เชน  

 ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติ
การกรม กบัยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ของกรมในปที่ผานมา 

 ผลการจัดการขอรองเรียนของกรม 
 ผลการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนหรือผูรับบริการ 
1.4 ยก(ราง) แผนปฏบิัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครฐั ประจาํป 
1.5  เชิญประชุมคณะกรรมการฯ 

 

 

 ความครบถวน
ของขอมูลตาม
รายละเอียด
ตัวชี้วัด    
 การดําเนินงาน
แลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา 

    

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบ estimate    

    

ฝายแผนงาน  
กองการเจาหนาที ่

 สรุปรายงานผล
การวิเคราะห
ขอมูล    

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
“ระดับความสําเรจ็ของ
การดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต    

 ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครฐั    

 แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐกรมควบคุม
โรค 4 ป และในปที่ผาน
มา    
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ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน    ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    
มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน    

คณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงาน    
ระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตาม
ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล    

ผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบ    แบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรม    เอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิง    

2. จัดทํา
แผนปฏิบัติ
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ภาครฐักรม
ควบคมุโรค 

มี.ค. 2.1 ประชมุคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกรม
ควบคมุโรค  เพื่อจัดทําแผนปฏบิัติการฯ 
ประจําป รวมทั้ง แผนปฏบิัติการ 4 ป ใน
กรณีทีแ่ผนปฏบิัติการครบระยะเวลาตามที่
กําหนด 

2.2 พิจารณาแนวทางการดําเนินงานตาม

รายละเอียดตัวชี้วัด “ระดบัความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต” ของสวนราชการ 

2.3 พิจารณา(ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครฐั ประจาํป 
ประกอบดวย ยุทธศาสตร  โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วดั คาเปาหมาย และระยะเวลา
ในการดําเนนิงาน 

 ความสอดคลอง
เชื่อมโยงของ
ขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะห/
ทบทวน กับ
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
กรม 

 การดําเนินงาน
แลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา 

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบ estimate    

    

 ฝายแผนงาน  
กองการ
เจาหนาที ่

 คณะกรรมกา
รจัดทํา
แผนปฏิบัติ
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตกรม 
 

 รายงานการ
ประชมุ
คณะกรรมการฯ    

 แบบฟอรม
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
“ระดับความสําเรจ็ของ
การดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต    

 คูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
หนวยงาน/สวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2555 

3. เสนอผูบริหาร
ลงนามให
ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติ
การฯ กอน
นําไปเผยแพร 

 

 

 

 

มี.ค.-เม.ย. 3.1 จัดทําแผนปฏบิัติการฯ ที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ เพื่อนําเสนอผูบริหาร
ระดับสูงของกรม (อธิบดี หรือรองอธิบดีที่
ไดรับมอบหมาย)  พิจารณาใหความ
เห็นชอบ และอนุมัติ กอนนําแผนปฏิบัติการฯ 
ไปเผยแพรในเวบ็ไซดของกรมควบคุมโรค
ตอไป 

3.2 สงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมโรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหสํานกังาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครฐั  กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 

 ดําเนินงานแลว
เสร็จตาม
กําหนด 

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบ estimate    

    

 ฝายแผนงาน  
กองการ
เจาหนาที ่
 

 รายงานการ
ประชมุ
คณะกรรมการฯ    

 แบบฟอรม
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
“ระดับความสําเรจ็ของ
การดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต    

 คูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
หนวยงาน/สวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2555 
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ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน    ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    
มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน    

คณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงาน    
ระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตาม
ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล    

ผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบ    แบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรม    เอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิง    

4. เผยแพร และ
สื่อสาร
แผนปฏิบัติ
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ภาครฐั กรม
ควบคมุโรค 

เม.ย.-ก.ย. 4.1 เผยแพรแผนปฏบิัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครฐั กรมควบคมุโรค
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เผยแพรทางเว็บไซด
ของกรมควบคมุโรค 

4.2 ทําหนังสือแจงเวียนบุคลากรในหนวยงาน หรือ

จัดประชุมชี้แจง 
4.3 จัดทําคูมือการปฏบิัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรม
ควบคมุโรค 

 

 การดําเนินงาน
แลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา 

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบ estimate    

    

 ฝายแผนงาน  
กองการ
เจาหนาที ่

 ทุกหนวยงาน 
 
 

 หนังสือแจงเวียน 
 เอกสารการ

เผยแพรขอมูล
ทางเว็บไซด 

 คูมือการ
ปฏิบัติงาน 
 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 
“ระดับความสําเรจ็ของ
การดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต    
 

5. เตรียมการ
จัดทํา
แผนปฏิบัติ
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ภาครฐั
หนวยงาน  

 

 

 

 

 

 

เม.ย.-พ.ค. 5.1 มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
หนวยงาน   

5.2 ศึกษาคูมือ/แนวทางการดําเนินการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครฐั กรมควบคมุโรค 

5.3 วิเคราะหทบทวนขอมูลทีเ่กี่ยวของ เชน  
 ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการการทจุริตของหนวยงาน
ในปที่ผานมา ปญหาอุปสรรค  

 ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
หรือผูรับบรกิาร 

 ขอรองเรียนที่เกดิขึ้น (หากมี) 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานความ

โปรงใสของหนวยงานในปที่ผานมา 
 

 การดําเนินงาน
แลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา 
    

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบ estimate    

    

ทุกหนวยงาน  สรุปรายงานผล
การดําเนินงาน
ตอผูบริหาร
หนวยงาน 
 

 แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐกรมควบคุม
โรค 

 คูมือการปฏิบัติงานการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครฐั กรม
ควบคมุโรค ป 2554    
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ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน    ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    
มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน    

คณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงาน    
ระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตาม
ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล    

ผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบ    แบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรม    เอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิง    

6 จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
หนวยงาน 

 

 

 

 

 

พ.ค. 6.1 จัดทําแผนปฏบิัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครฐั หนวยงาน โดยสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรม
ควบคมุโรค รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
คานิยม คณุธรรมจริยธรรม  การสราง
มาตรฐานความโปรงใส เปนตน 

6.2 นําเสนอผูบริหารหนวยงานใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ หนวยงาน  

 

 ความสอดคลอง
เชื่อมโยงของ
ขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะห/
ทบทวน กับ
แผนปฏิบัติการฯ 
ของกรม และ
หนวยงาน 

 การดําเนินงาน
แลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา 

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบ estimate    

    

 ทุกหนวยงาน  แบบฟอรม
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
หนวยงาน 

 คูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
หนวยงาน/สวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2555 

7 ดําเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การปองกันฯ 
ของกรมและ
ของหนวยงาน 

เม.ย.-ก.ย. 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

7.1 ผูรับผิดชอบตามแผนปฏบิัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครฐั กรมควบคุมโรค 
ดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การฯ แตละยุทธศาสตร เชน การประชุมชี้แจง 
หรือสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติราชการ  เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เปนตน  

7.2 ผูรับผิดชอบตามแผนปฏบิัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครฐั หนวยงาน
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของ
หนวยงาน รวมทั้งการใหความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ระดับกรม เชน การสรางมาตรฐานความ
โปรงใส  การพัฒนาระบบการจัดการขอ
รองเรียน  การพัฒนาบุคลากร เปนตน 

 

 การดําเนินงาน
แลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา    

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบ estimate    

    

 ทุกหนวยงาน  สรุปรายงานผล
การดําเนินงาน
ตอผูบริหาร
หนวยงาน 

 คูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
หนวยงาน/สวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2555 
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ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน    ระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาระยะเวลา    รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด    
มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน    

คณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงานคณุภาพงาน    
ระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตามระบบตดิตาม
ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผล    

ผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบผูรบัผดิชอบ    แบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรมแบบฟอรม    เอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิง    

8 รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การฯ  
 

 

 

เม.ย. 
มิ.ย. 
ก.ย. 

    

    

    

    

    

8.1  ทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ใหกรมฯ (กองการ
เจาหนาที่) ทราบ ตาม “ตัวอยาง” ผาน
ชองทางตาง ๆ เชน  

 รายงานตามแบบประเมินตนเองในระบบ 
Estimate ตามตัวอยาง  

 การรายงานทางอีเมล : 

coppba_aim@yahoo.com ,  

ruthaikwan@hotmail.com, 

mackka7488@hotmail.com 

 การรายงานในรปูของเอกสาร 
 

 การดําเนินงาน
แลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา    

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานตาม
ชองทางที่
กําหนด 
    

 ทุกหนวยงาน  สรุปรายงานผล
การดําเนินงาน
ตอผูบริหาร
หนวยงาน 

 แบบฟอรมการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

 คูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
หนวยงาน/สวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2555 

9 จัดทําสรุปผล
การ
ดําเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การและ
ขอเสนอแนะ
เพื่อ
ดําเนินการป
ตอไป 

                                                                                                                             

เม.ย. 
มิ.ย. 
ก.ย. 

9.1 กรม รวมรวมขอมูลที่ไดจากการรายงานผล
การดําเนินงานของทุกหนวยงาน และ
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ กรม เพื่อนํามาจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พรอม
ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามรอบระยะเวลาคือ 6 , 9 และ 12 เดือน 

9.2 นําเสนอผูบริหารระดบัสูงของกรมพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือรับทราบ กอนสงให
สํานักงาน ป.ป.ท. ตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

 การดําเนินงาน
แลวเสรจ็ตาม
กําหนดเวลา    

 แบบรายงาน
ความกาวหนา
ของผลการ
ดําเนินงานใน
ระบบ estimate    

    

 ฝายแผนงาน 
กองการ
เจาหนาที ่

 สรุปรายงานผล
การดําเนินงาน
ตอผูบริหารกรม 

 แบบฟอรมการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
กรม 

 คูมือการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
หนวยงาน/สวนราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2555 
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6666.... เอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิเอกสารอางองิ    
1. รายละเอียดตวัช้ีวัด “ระดบัความสาํเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 
2. ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ 
3. แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553-2556 
4. คูมือการจัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหนวยงาน/สวน

ราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 
 

7777.... แบบฟอรมทีใ่ชแบบฟอรมทีใ่ชแบบฟอรมทีใ่ชแบบฟอรมทีใ่ช    
1. แบบฟอรมแผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2. แบบรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานในระบบ Estimate 

3. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการปองกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ
ระดับกรม และหนวยงาน 
 

8888.... เอกสารบนัทกึเอกสารบนัทกึเอกสารบนัทกึเอกสารบนัทกึ    
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. มติการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ กรมควบคมุโรค 

ฝายแผนงาน 
กองการเจาหนาที่ 

ฝายแผนงาน 
กองการเจาหนาที่ 

5 ป เรียงตามวันที่
ดําเนินการ 

2. แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐกรมควบคมุโรค 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 

ฝายแผนงาน 
กองการเจาหนาที่ 

ฝายแผนงาน 
กองการเจาหนาที่ 

5 ป เรียงตามวันที่
ดําเนินการ 

3. แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐกรมควบคมุโรค 
ประจําปงบประมาณ 

ฝายแผนงาน 
กองการเจาหนาที่ 

ฝายแผนงาน 
กองการเจาหนาที่ 

5 ป เรียงตามวันที่
ดําเนินการ 

4. รายงานสรุปผลการดาํเนนิงานตาม
แผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ กรมควบคมุโรค 
ประจําปงบประมาณ 

ฝายแผนงาน 
กองการเจาหนาที่ 

ฝายแผนงาน 
กองการเจาหนาที่ 

5 ป เรียงตามวันที่
ดําเนินการ 

 



ตัวชีว้ดัที่ตัวชีว้ดัที่ตัวชีว้ดัที่ตัวชีว้ดัที่    5555....2222            ระดบัความสําเรจ็ของการดาํเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระดบัความสําเรจ็ของการดาํเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระดบัความสําเรจ็ของการดาํเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระดบัความสําเรจ็ของการดาํเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุริต     
น้ําหนกัน้ําหนกัน้ําหนกัน้ําหนกั    : : : :     รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 4444    

คําอธิบายคําอธิบายคําอธิบายคําอธิบาย    ::::    

 

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
การจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย 
มิชอบของเจาหนาที่รัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ังและไมมีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวของไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

• การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียน
เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผู
รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งน้ี กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุช่ือ
และที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนํา
เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน คําเนินคดี การนําไป
แกไขปญหาการดําเนินงาน หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 
    

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน        : : : :     

 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังน้ี 
 

ระดบัคะแนนระดบัคะแนนระดบัคะแนนระดบัคะแนน    เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    
1 � ทบทวน และวิเคราะหแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ และ

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแกไขปญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปที่ผานมา 

� วิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับสถานการณดานการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ในสวนราชการตามที่ไดมีการสํารวจในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

� วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการรองเรียนของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 
2553 วาแตละปมีจํานวนเทาไร ในประเด็นใดบาง และเปรียบเทียบหาแนวโนมเรื่องรองเรียนที่
เกิดขึ้น แลวคัดเลือกเรื่องรองเรียนที่สําคัญ 5 เรื่อง  เพื่อนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไข

ปญหา โดยวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําให 
1)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด 

หรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ 
2)  การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรม 
3)  การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและการ

ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
 

 



2 

 

ระดบัคะแนนระดบัคะแนนระดบัคะแนนระดบัคะแนน    เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    
2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดที่สะทอน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม เสนอผูบริหาร

ระดับสูงใหความเห็นชอบ พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของสวนราชการ 
3 � ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดแลวเสร็จครบถวน 
� ตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายทุกตัวช้ีวัด 
� สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสีย เก่ียวกับสถานการณดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสวนราชการ ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนดเพื่อนําขอมูลจาก
สรุปผลการสํารวจดังกลาวมาใชประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการในปตอไป 

4 � ตอบสนองตอขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรอยละ 100 

� สรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ไดแก 
1)  จํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางและผลการตอบสนองตอขอรองเรียนแยกตามประเภทของ

เรื่องที่ถูกรองเรียนและหนวยงานที่ถูกรองเรียน 
2)  ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน ปญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 

ขอรองเรียน และแนวทางการแกไข 
5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ

สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในป
ตอไป  

 

เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข เงื่อนไข : : : :     

 1.  การดําเนินการในแตละระดับขั้นของความสําเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนินการเพื่อ
นํามาเปนประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพดวย โดยในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของสวนราชการ ตองประกอบดวย การเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐที่สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น ใหผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกับภาครัฐในการสอดสองและแจง
เบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมดังกลาว 
 2.  ขอใหสวนราชการจัดสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2554 และจัดสงรายงานสรุปผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ทั้งน้ี หากไมสามารถจัดสงไดภายในกําหนดจะ

ถูกพิจารณาปรับลดคะแนน 0.2500 คะแนน จากคะแนนที่ไดรับของตัวช้ีวัดน้ี 
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หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ ::::    

 1.  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปใชเปนกรอบทิศทางการประสาน
ความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนด
เพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 2.  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรที่  1 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 3.  สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหนวยงานราชการ
บริหารสวนภูมิภาคและหนวยงานราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานต้ังอยูในภูมิภาคและผูวา
ราชการสวนราชการไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 โดยไมนับรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.  หากตองการสอบถามหรือขอขอมูลเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ โปรดติดตอเจาหนาที่ ผู รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่เว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ท. ที่ www.pacc.go.th 

หนวยงานผูรับผิดชอบหนวยงานผูรับผิดชอบหนวยงานผูรับผิดชอบหนวยงานผูรับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

 

ผูกํากับดแูลตัวชี้ผูกํากับดแูลตัวชี้ผูกํากับดแูลตัวชี้ผูกํากับดแูลตัวชี้วดั วดั วดั วดั  : : : :  นายสุรพล  สงวนโภคัย    
 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ  ::::    0 2590 3041 

ผูจดัเกบ็ขอมูล   ผูจดัเกบ็ขอมูล   ผูจดัเกบ็ขอมูล   ผูจดัเกบ็ขอมูล    ::::   1. นายชยุตม  กําพลนุรักษ 
    2. นางปาจารีย  อัศวเสนา 
    3. นางพิชญสินี  พุมเหรียญ 
    

เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ      
เบอรตดิตอเบอรตดิตอเบอรตดิตอเบอรตดิตอ    
เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ  เบอรตดิตอ      
     

  0 2590 3040 
  0 2590 3879 
  0 2590 3049 
  

    

แนวทางการประเมนิผล แนวทางการประเมนิผล แนวทางการประเมนิผล แนวทางการประเมนิผล ::::    

ระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนน    เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล    
1111    ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่1111    ::::  ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ    

    � ทบทวน และวิเคราะหแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการ และ
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
โดยพิจารณาถึงความสามารถใน
การแกไขปญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และปญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ปที่ผานมา 

���� เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการทบทวน วิเคราะหแผนปฏิบัติ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553        

���� เอกสาร/รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งควรมีเน้ือหา เชน 
− ผลสําเร็จ/ผลลัพธของการดําเนินงาน 

− ขอดี ขอเสีย 
− ปญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางการแกไข เปนตน 
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ระดับระดับระดับระดับ
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล    

    � วิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับ
สถานการณดานการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบในสวนราชการตามที่ไดมีการสํารวจ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

    

���� เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะหผลการ

สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียเก่ียวกับสถานการณดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสวนราชการ ตามที่ไดมีการสํารวจ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553    

    � วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการ
รองเรียนของสวนราชการ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และ 2553 วาแตละปมีจํานวน
เทาไร ในประเด็นใดบาง และเปรียบเทียบ
หาแนวโนมเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้น แลว
คัดเลือกเรื่องรองเรียนที่สําคัญ 5 เรื่อง เพื่อ

นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไข
ปญหา โดยวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําให 

1)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาด
หรือมีความรับผิดชอบ 
ไมเพียงพอ 

2)  การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําให
ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมี
คุณธรรม ความมีจริยธรรม 

3)  การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน และการยึดม่ันในหลัก
ธรรมาภิบาล 

���� เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ

รองเรียนของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
และ 2553 ซึ่งควรมีเน้ือหา เชน 
− สรุปจํานวนขอรองเรียน และผลการตอบสนองตอ

ขอรองเรียนโดยแตตามประเด็นเรื่องรองเรียน เชน 
การจัดซื้อจัดจาง  การปฏิบัติงานลาชา  เจาหนาที่
รัฐเอื้อประโยชนตอพวกพอง  

− แนวโนม (เพิ่มขึ้น/ลดลง) ของเรื่องรองเรียนในแต

ละประเด็นเปรียบเทียบขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 และ 2553 พรอมสาเหตุ/ที่มาของการเพิ่มขึ้น

หรือลดลงของเรื่องรองเรียนดังกลาว  
− หลักเกณฑการคัดเลือกเรื่องรองเรียนที่มี

ความสําคัญ 5 เรื่อง และผลการคัดเลือก 
− ประเด็นปญหา หรือสาเหตุสําคัญที่มีการรองเรียน  
− มาตรการ/แนวทางในการปองกันหรือแกไขปญหาที่

พบจากการวิเคราะหขอรองเรียน เปนตน 

2222    ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่2222    : : : :     

นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มา
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดที่สะทอน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการ

ตามแผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 
เสนอผูบริหารระดับสูงใหความเห็นชอบ 
พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของสวน
ราชการ 
 

 

 

 

ประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

���� เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 1 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังน้ี 

���� เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการนําขอมูลที่ได

จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ/
หรือสวนราชการสามารถอธิบายความเช่ือมโยงหรือ
สอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวางแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
สวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กับ
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหทบทวนในขั้นตอนที่ 1 
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ระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนน    เกณฑการใหเกณฑการใหเกณฑการใหเกณฑการให
คะแนนคะแนนคะแนนคะแนน    

แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล    

    

    

���� แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวนราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตองมีองคประกอบดังน้ี 
− มีรูปแบบเปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด (ศึกษารายละเอียดไดจาก

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
หนวยงาน/สวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) 

− แผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์(Outcome) 

ของการดําเนินการตามแผนฯ ที่ใชวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม  
− แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเรื่องการ

ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐที่
สวนราชการไดจัดใหมีขึ้น เชน ตูรับเรื่องรองเรียนการทุจริต สายดวนแจงทุจริต 
ศูนยบริการประชาชน และเว็บไซต เปนตน เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ประชาชนรับทราบผานชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน ใบปลิว แผนพับ 
จดหมายขาว จุลสาร บอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซต เปนตน 

− แผนปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมการรณรงคสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐที่เขาขายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือกับภาครัฐใน
การสอดสองและแจงเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมดังกลาว เชน 
�  การสงเสริมความรูความเขาใจโดยเผยแพรขอมูลผานชองทางตางๆ เชน 

เว็บไซต รายงานประจําป แผนพับ บอรดนิทรรศการ บทความ และสารคดี เปน
ตน 

�  การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการปกปองทรัพยสิน
สาธารณะ 

� การกระตุนสื่อมวลชน หรือหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธ 
เฝาระวัง เกาะติดและเปนกระบอกเสียงในการเผยแพรขอมูลขาวสารการทุจริต  

�  การเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเครือขายภาคประชาชน และผูแจงเบาะแส
และขอมูลที่เปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต เชน การ
ประกาศเกียรติคุณ การยกยองชมเชยผานสื่อตางๆ การเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือ
ตําแหนงแกผูบุคคลของรัฐที่แจงเบาะแส เปนตน 

 

���� บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวน

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผูวาราชการสวนราชการลงนามใหความ
เห็นชอบ 

���� เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูวาราชการสวนราชการเผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ เชน เอกสารที่มีภาพ
พิมพหนาเว็บไซตที่มีขอมูล ช่ือเว็บไซตและ/หรือลิงคที่สามารถเขาเรียกดูหรือ
ตรวจสอบการเผยแพร เปนตน 

���� หนังสือนําสงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 25 
เมษายน 2554 
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ระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนน    เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล    
3333    ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่3333 :  

� ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตของสวน
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
ไดแลวเสร็จครบถวน 

ประเมนิผลจากขอมูล เอกสประเมนิผลจากขอมูล เอกสประเมนิผลจากขอมูล เอกสประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆาร หลักฐานตางๆาร หลักฐานตางๆาร หลักฐานตางๆ        

���� เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 

พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดังน้ี 

���� เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ดังน้ี 
− บันทึก/รายงานการประชุมท่ีแสดงความกาวหนาตามระยะเวลาการ

ดําเนินงานตามแผนท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 
− ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบ

กับระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามแผน 
− วันท่ีดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรม 
− เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรม

ดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริงหรือเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวในแผนฯ เชน ภาพถาย รายงานการประชุม บันทึกผลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผน เอกสารอื่น ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกิจกรรม เปนตน 

    � ตัวช้ีวัดที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตของสวน
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554  
มีผลสําเร็จเปนไปตาม
เปาหมายทุกตัวช้ีวัด 

���� เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดเปนไปตามเปาหมายที่
ระบุในแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

    � สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย เก่ียวกับ
สถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในสวนราชการ 
ตามแบบฟอรมที่
สํานักงาน ป.ป.ท. 
กําหนดเพื่อนําขอมูล
จากสรุปผลการสํารวจ
ดังกลาวมาใช
ประกอบการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวน
ราชการในปตอไป 

���� เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาสวนราชการไดสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เก่ียวกับสถานการณดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสวนราชการ ดังน้ี 
− ตัวอยางเอกสารตอบแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได

สวนเสียเกี่ยวกับสถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวน
ราชการ (ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด)  

− การสํารวจความคิดเห็น กําหนดใหสํารวจความเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียตอการใหบริการหรือการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
สวนราชการไมนอยกวา 10 หนวยงาน โดยใชจํานวนตัวอยางไมนอยกวา 
200 ชุด 

− เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะหผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมท้ังแสดงใหเห็นถึงการนําขอมูลท่ีไดจากผลการ
สํารวจมาประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของสวนราชการในปงบประมาณตอไป และ/หรือสวนราชการ
สามารถอธิบายความเช่ือมโยงหรือสอดคลองอยางเปนเหตุเปนผลระหวาง
แนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสวนราชการในปตอไปกับขอมูลท่ีไดจากผลการสํารวจความ
คิดเห็น 
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ระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนน    เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล    

4444    ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่4444 :  

� ตอบสนองตอขอรองเรียน
เก่ียวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในหนวยงาน
ภาครัฐ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไดรอยละ 100 

� สรุปผลการวิเคราะห 
ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ไดแก  
1) จํานวนขอรองเรียนใน

แตละชองทางการ
รองเรียนและผลการ
จัดการตอขอรองเรียน
แยกตามประเภทของ
เรื่องที่ถูกรองเรียนและ
หนวยงานที่ถูกรองเรียน  

2)  ผลการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาขอรองเรียน
ปญหา อุปสรรคของ
การจัดการขอรองเรียน 
และแนวทางการแกไข    

ประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ    

���� เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 1  2 และ 

3 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 4  ดังน้ี 

���� จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแบง
ประเภทระหวางเรื่องรองเรียนที่มีช่ือ ที่อยู ชองทางที่จะติดตอกับผูรอง
และไมมี ซึ่งจัดกลุม ดังน้ี 
− ประเภท/สาเหตุของเรื่องท่ีรองเรียน 
− หนวยงานท่ีถูกรองเรียน 

���� รายงานสรุปผลความคืบหนา/ผลการจัดการและการตอบสนองตอขอ
รองเรียน มีเน้ือหา ดังน้ี 
− จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง 
− จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีผลการตรวจสอบพบวา ไมมีมูลท่ีเขาขายการ

ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
− จํานวนเรื่องรองเรียนอยูระหวางการพิจารณาบทลงโทษ 
− จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีผลการตรวจสอบพบวามีมูลหรือเขาขายการทุจริต 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบฯ และมีผลการลงโทษ
แลว โดยแบงตามประเภทของบทลงโทษ เชน ตักเตือน การไลออก การ
ใหออก และการปลดออก เปนตน 

���� จํานวนเรื่องรองเรียนที่แจงผลการตรวจสอบหรือความคืบหนาของการ
ดําเนินการใหผูรองทราบไดทันภายใน  
15 วันนับจากวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน (กรณีผูรองมีการระบุช่ือ ที่อยู/ที่
ติดตอได) 

���� เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงขั้นตอน วิธีการกระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียนของสวนราชการ เชน  
− ผังข้ันตอน/วิธีการ/กระบวนการและรอบระยะเวลาในการดําเนินการกับ

เรื่องรองเรียนฯ  
− คําส่ัง/ประกาศแนวทางในการดําเนินการเรื่องรองเรียนฯ เปนตน 

���� รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนฯ โดยมีเน้ือหาครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
− สรุปผลการดําเนินงานของสวนราชการในการตอบสนองตอขอ

รองเรียนฯ 
− สรุปจํานวนขอรองเรียนในแตละชองทางการรองเรียน 
− สรุปผลการตอบสนองตอขอรองเรียน แยกตามประเภทของเรื่องท่ีถูก

รองเรียน 
− สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน 
− ปญหา อุปสรรคของการตอบสนองขอรองเรียน 
− ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหปญหาขอรองเรียนการ

ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีฯ 
ของรัฐไดรับการจัดการและแกไขอยางเปนระบบ 
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ระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนนระดับคะแนน    เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน    แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล    

5555    ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่ขัน้ตอนที ่5555    : : : :     

จัดทํารายงานสรุปผล 
การดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสวน
ราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 โดยมี
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การดําเนินงานในปตอไป 

ประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆประเมนิผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ        

���� เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับขั้นตอนที่ 1  2  3 

และ 4 พรอมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 5 

ดังน้ี 

���� รายงานสรุปผลการดําเนินการฯ มีเน้ือหาประกอบดวย  

� ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่กําหนดไว 

� ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดโดยเสนอผลเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

� ปญหาอุปสรรคของการดําเนินการ 

� ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางสําหรับนําไปจัดทํา 
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซึ่งไดแก 

�  ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได 
สวนเสียเก่ียวกับสถานการณดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในสวนราชการ 

�  ผลการดําเนินการตามแผนฯ และตัวช้ีวัด รวมทั้งปญหา
อุปสรรคของการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ที่ควรปรับปรุงในปตอไป 

�  ผลการวิเคราะหขอรองเรียน ทั้งน้ี เพื่อใหปญหา 
ขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ฯ ของรัฐไดรับการจัดการ
และแกไขอยางเปนระบบ 

���� บันทึก/หนังสือเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ผูบริหารระดับสูงระดับสูงลงนามรับทราบหรือ
ใหความเห็นชอบ 

���� หนังสือนําสงรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 
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แผนแผนแผนแผนปฏบิตักิารปฏบิตักิารปฏบิตักิารปฏบิตักิารปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั    กรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรค 
ปงบประมาณปงบประมาณปงบประมาณปงบประมาณ    พพพพ....ศศศศ....    2552552552554444 

 

ความเปนมาความเปนมาความเปนมาความเปนมา    

      ตามคณะรัฐมนตรีไดมีมต ิเมื่อวันที ่6 พฤษภาคม 2551  เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.)     

ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัต ิและคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ ไดมีมติเมื่อวันที ่27 พฤศจิกายน 2551  กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทกุหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติ

การวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2555    

สํานักงาน ก.พ.ร.ไดเห็นชอบใหสวนราชการจัดทําตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยกําหนดเปนกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการประจําปของสวนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมควบคุมโรค  มีการทบทวนยุทธศาสตรการดําเนินงาน มาตรการ / โครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ใชวัดและประเมินผลการ

ดําเนินงาน   ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555  โดยคณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2553  มีมติเห็นชอบใหมีการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมโรค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ขึ้นใหม  เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)   และเพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ไดใชเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานไดอยางถูกตอง ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน     

ดังนั้น  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กรมควบคุมโรค  เพื่อมุงเนนใหการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของกรมควบคุมโรคเปนไปอยางตอเนื่อง   โดยบูรณาการเขากับการปฏิบัติราชการเพื่อสรางสวนราชการใสสะอาด แนวทางการสราง
มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   



- 2 - 
วัตถปุระสงควัตถปุระสงควัตถปุระสงควัตถปุระสงค        

1. เพื่อใหบุคลากรของกรมควบคุมโรค มีจิตสํานึกและคานยิมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล    

2. เพื่อใหกรมควบคุมโรคมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดกบัทกุภาคสวนในการปองกนัปราบปรามทุจริตภาครัฐ   

3. เพื่อใหกรมควบคุมโรคมีการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

4. เพื่อใหบุคลากรของกรมกรมควบคุมโรคไดรับการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเพื่อการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ 
 

เปาหมายเปาหมายเปาหมายเปาหมาย        
1. หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริตปงบประมาณ 2553ตามเปาหมายทีก่รม

กําหนด 
2. ทุกหนวยงานในสังกัดกรมมีระบบการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการของบุคลากรอยางมีประสทิธภิาพ 
3. ทุกหนวยงานในสังกัดกรมมีระบบการปฏิบัติงานเพื่อปองกันปญหาเกีย่วกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของบคุลากรอยางเปนระบบและตอเนือ่ง  

    

ยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตรยทุธศาสตร          ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1   การเสริมสรางจิตสาํนกึและคานิยมใหกับบุคลากรทุกระดับในสังกดักรมควบคุมโรคบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที ่2   การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน และทกุหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคในการปองกนัปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที ่3   การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที ่4   การเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรทุกระดับของกรมควบคุมโรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

หนวยดาํเนนิการหนวยดาํเนนิการหนวยดาํเนนิการหนวยดาํเนนิการ    
ทุกหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 

 

ระยะเวลาดาํเนนิการระยะเวลาดาํเนนิการระยะเวลาดาํเนนิการระยะเวลาดาํเนนิการ         
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่1111    การการการการเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทุเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทุเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทุเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทุกระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคกระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคกระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคกระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาล         
    

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับ 
ผลการวิเคราะหทบทวน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1.1 สงเสริมการ

ปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกบุคลากร
ในสังกัดกรมควบคุม
โรค 

1) โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อสนับสนุนราชการใส
สะอาด กรมควบคุมโรค 

    1,635,000 ต.ค.53-ก.ย.54 1.รอยละความ

พึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ
โครงการ/
กิจกรรมที่เขา
รับการอบรม 

75         ผลการดําเนินงานป
2553 ยุทธศาสตรที่ 1 
 

1.1  การอบรมปฏิบัติธรรม ครั้ง/คน 2,750,000 ต.ค.53-ธ.ค.54 กองการ
เจาหนาที่/  
ทุกหนวยงาน 

1.2  อบรมและใหความรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักคุณธรรม จริยธรรม  

ครั้ง/คน 35,000 มิ.ย. 54 กองการ
เจาหนาที่/  
ทุกหนวยงาน    

1.2 สงเสริมให

บุคลากรในสังกัด
กรมควบคุมโรคได
เรียนรูและ
ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ดวยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2) การปลูกจิตสํานักเรียนรูตามรอยพระ

ยุคลบาท ดวยการรวมกิจกรรม เชน 
การอบรมปฏิบัติธรรม  การอบรม 
สัมมนา เปนตน 

ครั้ง/คน สํานักงาน 
ก.พ. 

ต.ค.53- 
ก.ย.54 

2.รอยละความ
พึงพอใจ
ของบุคลากร
ที่มีตอ
องคการ 

75 กองการ
เจาหนาที่/ 
ทุกหนวยงาน 

3) การจัดกิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนา และ

การบําเพ็ญกุศลในวันสําคัญตาง ๆ  

ครั้ง/คน งบปกติ
หนวยงาน 

ต.ค.53- 
ก.ย.54 

ทุกหนวยงาน 

4) การทบทวนและปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอ

ความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากร  เพื่อสรางแรงจูงใจและเกิด
ความผูกพันตอองคการ 

แผนงาน - 

 

พ.ค. 54 กองการ
เจาหนาที่/  
ทุกหนวยงาน 

    

แผนปฏบิัตกิารปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั กรมควบคมุโรค ปงบประมาณ พแผนปฏบิัตกิารปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั กรมควบคมุโรค ปงบประมาณ พแผนปฏบิัตกิารปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั กรมควบคมุโรค ปงบประมาณ พแผนปฏบิัตกิารปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั กรมควบคมุโรค ปงบประมาณ พ....ศศศศ. . . . 2554255425542554    
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ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่1111    การการการการเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทกุระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทกุระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทกุระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทกุระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาล    
         

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับ 
ผลการวิเคราะหทบทวน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1.3  เสริมสราง 

ความรู ความเขาใจ
ในมาตรการการ
ปองกันและ
ปราบปรามทุจริต
ภาครัฐของกรม
ควบคุมโรคแก
บุคลากร ผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวน
เสีย 

5)  จัดประชุมพัฒนาเครือขาย

หนวยงานใสสะอาดกรมควบคุม
โรค  

 สงเสริมใหเจาหนาที่ในสังกัด
กรม รวมทั้งประชาชน และผู
มีสวนไดสวนเสีย ไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐที่เขา
ขายการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ 

 

ครั้ง/คน งบประมาณ
จากโครงการที่ 

1 กิจกรรมที่ 
1.2 

 

พ.ค.-มิ.ย.54 3.รอยละของ

หนวยงาน
เครือขายใส
สะอาดกรม
ควบคุมโรคที่
เขารวมประชุม 

 
 

75 กองการ
เจาหนาที่ / ทุก
หนวยงาน 
 

 

 

 

 ผลการดําเนินงานป
2553 ยุทธศาสตร 1 

    

6) เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยม รวมทั้งการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  ผาน
ชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซด 
แผนพับ เปนตน 

 

ชองทาง 
 

- ต.ค.53-ก.ย.54 4.จํานวน
ชองทางที่มี
การเผยแพร 

 

3 ชองทาง กองการ
เจาหนาที่ 

 ผลการดําเนินงานป
2553 ยุทธศาสตร 1 
ขอ 3 

 ผลการสํารวจความ
คิดเห็นป 2553 
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ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่1111    การการการการเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทกุระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทกุระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทกุระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคเสรมิสรางจติสาํนกึและคานยิมใหกบับคุลากรทกุระดบัในสงักดักรมควบคมุโรคปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิปฏบิตัิงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาลงานตามหลกัธรรมาภบิาล    
         

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับ
ผลการวิเคราะห

ทบทวน 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1.4 สงเสริม

คานิยมการยก
ยองและเชิดชู
ความดี ความ
ซื่อสัตยสุจริต 
และการตอตาน
ดานการทุจริต 
โดยใหยึดถือเปน
คานิยมกระแส
หลักของทุก
หนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 

7) การเสริมสรางคานิยมและ

กระบวน การคุณธรรม จริยธรรม 
 

  ต.ค.53-ก.ย.54 5.จํานวน

บุคลากรของ
กรมฯที่ไดรับ
การเชิดชู
เกียรติ  

140 คน กองการ
เจาหนาที่/ทุก
หนวยงาน 

 ผลการ
ดําเนินงานป
2553 
ยุทธศาสตร 1 
ขอ 1-3 

 แผนปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร
สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมฯ ป 
2554 

    

7.1 ประกาศวาระกรมดานการ

สงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาขาราชการ 

ครั้ง/ป - 
 

พ.ย.54 

7.2 สงเสริมและยกยองเชิดชู

คนดี 

ครั้ง/ป 
 

- ครั้งที่ 1 มี.ค.54 

ครั้งที่ 2 ส.ค.54 

 บุคลากรดีเดน    

 ขาราชการดีเดน    

 คนดีศรีสาธารณสุข 
 

   

รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่1111    4,4204,4204,4204,420,000,000,000,000                        
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ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่2222    การบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนและทกุหนวยงานในสงักดักรมควบคมุโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัการบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนและทกุหนวยงานในสงักดักรมควบคมุโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัการบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนและทกุหนวยงานในสงักดักรมควบคมุโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัการบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนและทกุหนวยงานในสงักดักรมควบคมุโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั    
    
    

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับผล
การวิเคราะหทบทวน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

2.1 บูรณการ

ระหวางหนวยงาน
ในสังกัดกรม
ควบคุมโรคในการ
ปองกันปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
 

1) การกําหนดนโยบายการ

กํากับดูแลองคการที่ดี 
(Organizational 

Governance) และจัดทํา

แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/
โครงการรองรับนโยบาย
การกํากับดูแลตนเองที่ดี 

มาตรการ/
โครงการ 

- ต.ค.53-ก.ย.54 1. รอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักความสําเร็จ
ของผลสัมฤทธิ์ของ
มาตรการ/โครงการ
ตามนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่
ดี 

90 
(อยางนอย 
ดานละ 1 
มาตรการ/
โครงการ) 

กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร/
ทุกหนวยงาน 

 ผลการดําเนินงานป
53 ยุทธศาสตรที่ 2 
ขอที่ 4 

 แบบสํารวจความ 
คิดเห็น ป 2553 ขอ
ที่ 1 (การจัดการขอ
รองเรียน) 

 ความเสี่ยงของขอ
รองเรียนป 52-53 2)  ทบทวนและปรับปรุงระบบ

การจัดการขอรองเรียน
ของกรมควบคุมโรค  

ระบบ - ต.ค.53-มิ.ย.54 2. จํานวนระบบการ

จัดการขอรองเรียน
ของกรมควบคุมโรค 

1 ระบบ 

 

สํานักงาน
เลขานุการ
กรม/ 
ทุกหนวยงาน 
 

2.2 สงเสริมการมี

สวนรวมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของ
กรมควบคุมโรค 

3) เผยแพรประชาสัมพันธ

ชองทางการรองเรียน
เรื่องการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบฯ ของ
เจาหนาที่ของกรมควบคุม
โรค 

ครั้ง / ป - เม.ย.-มิ.ย.54 3. จํานวนครั้งในการ

เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ชองทางการ
รองเรียนเรื่องการ
ทุจริตฯ 

2 ครั้ง / ป สํานักงาน
เลขานุการ
กรม/  
ทุกหนวยงาน 
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ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่ยทุธศาสตรที ่2222    การบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนและทกุหนวยงานในสงักดักรมควบคมุโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัการบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนและทกุหนวยงานในสงักดักรมควบคมุโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัการบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนและทกุหนวยงานในสงักดักรมควบคมุโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัการบรูณาการหนวยงานทกุภาคสวนและทกุหนวยงานในสงักดักรมควบคมุโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั    
    

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับผล
การวิเคราะหทบทวน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

2.2 สงเสริมการมี

สวนรวมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของ
กรมควบคุมโรค 

4)  การสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชน และผูมี
สวนไดเสียเกี่ยวกับ
สถานการณดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมควบคุมโรค 

 

 

ครั้ง/ป - มิ.ย.-ส.ค.54 4. รอยละของความพึง

พอใจของ
ประชาชนตอการมี
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมของ
เจาหนาที่ของกรม
ควบคุมโรค 

70 

 
 

 

 

 

กองการ
เจาหนาที่/ 
ทุกหนวยงาน 

 

รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่2222    ----                        
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ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่        3333        การการการการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั    
    
    

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับผล
การวิเคราะหทบทวน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

3.1  พัฒนาระบบ

กลไกการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
ถวงดุลการใช
อํานาจของทุก
หนวยงานใน
สังกัด ใหเปนระบบ
ตอเนื่อง เหมาะสม 
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

1) สรางมาตรฐานความโปรงใสของ

กรมควบคุมโรค 

1.1 ตั้งคณะทํางาน กําหนด
นโยบายดานความโปรงใส 
ของกรม 

1.2 ตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อ
ประเมินผลตามมาตรฐานความ
โปรงใส  

 ดานนโยบายและความ
พยายามสรางความ
โปรงใส 

 ดานความเปดเผยและมี
ระบบตรวจสอบภายใน 

 ดานดุลยพินิจ 
 ดานระบบจัดการเรื่อง

รองเรียน 

1.3 คณะทํางานประมวลและ
สรุปผลการประเมินตนเอง 

1.4 จัดทํารายงานผลการประเมินฯ  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

- 
 

เม.ย.-ก.ย.54 1.  ระดับคะแนน

เฉลี่ยตาม
มาตรฐานความ
โปรงใสของกรม 

3 กองการ
เจาหนาที่/  
ทุกหนวยงาน 

 ผลการดําเนินงาน
ป53 ยุทธศาสตรที่ 
2 ขอที่ 4 

 แบบสํารวจความ 
คิดเห็น ป 2553 
ขอที่ 1 (การ
จัดการขอ
รองเรียน) 

 ความเสี่ยงของขอ
รองเรียนป 52-53 
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ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่        3333        การเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั    
    

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับผล
การวิเคราะหทบทวน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

3.2 สงเสริมการ
กระจายอํานาจ
การปองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
กรมควบคุมโรค
ไปสูหนวยงานใน
สังกัดกรมควบคุม
โรค 

3.3 สรางกลไก
ความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน
ในสังกัดใหมี
ศักยภาพในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

2) ทบทวนและปรับปรุงระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค 
2.1  ตั้งคณะกรรมการเพื่อรวมกัน 
 กําหนดแนวทางหลักเกณฑ

วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.2 สื่อสารและชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน 

2.3 ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานรอบที่ 1 และ 2 

ระบบ - ต.ค.53- 
ก.ย.54 

2. รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีตอ
ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

75 กองการ
เจาหนาที่/ทุก
หนวยงาน 

 ผลการดําเนินงาน
ป 2553 
ยุทธศาสตรที่ 3 

 ขอรองเรียนที่เปน
ปจจัยเสี่ยง 

3)   วางระบบเสนทางความกาวหนาของ

บุคลากรกรมประเภทอํานวยการ  
 

ระบบ - เม.ย.-ก.ย.54 3. จํานวนระบบเสนทาง
ความกาวหนาของ
บุคลากรกรมประเภท
อํานวยการ 

1 ระบบ กองการ
เจาหนาที่ 

4) การดําเนินการควบคุมภายในของ

หนวยงานตามมาตรฐานควบคุม
ภายในที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

ระบบ 
 

- ต.ค.53- 
ก.ย.54 

4.  รอยละของหนวยงาน
ที่มีการดําเนินการ
ควบคุมภายในตาม
มาตรฐาน 

 75 กองคลัง /ทุก
หนวยงาน 
 

5) การติดตามกํากับและการรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

ระบบ 
 

- ต.ค.53- 
ก.ย.54 

5.  จํานวนหนวยงานที่มี
ผลการดําเนินงาน
ผานเกณฑรอยละ 75 

ขึ้นไป 

75 กองแผนงาน 
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร/ ทุก
หนวยงาน 
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ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่        3333        การเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั    
    

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับ
ผลการวิเคราะห

ทบทวน 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

3.4 เสริมสราง

ประสิทธิภาพของ
กฎระเบียบ 
ขอบังคับ เพื่อใช
ในการปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของ
กรมควบคุมโรค 

6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ

บริหารจัดการ 

     

 

สํานักจัดการ
ความรู / กอง
แผนงาน / 
กองคลัง 
กองการเจาหนาที่/  

ทุกหนวยงาน 

 ผลการ
ดําเนินงานป 
2553 
ยุทธศาสตรที่ 3 

 ขอรองเรียนที่
เปนปจจัยเสี่ยง 

    

6.1 สงเสริมความรูและเผยแพร 
 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
 ปฏิบัติงาน เชน กฎหมายที่
 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  
 การเบิกจาย  การ บริหารงาน
 บุคคล เปนตน 

ครั้ง/คน 
 

3,000,000 ต.ค.53- 
ก.ย.54 

 

6.จํานวนคูมือการ

ปฏิบัติงาน 
 

3 เรื่อง 
 

6.2 โครงการอบรม เรื่องการใช
 งานระบบการจัดซื้อจัดจาง
 ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 

ครั้ง/คน 378,000 ก.พ. 54 7.รอยละความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 

60 

7)  การพัฒนาเครือขายการตรวจสอบ
 ภายใน 

ครั้ง/คน 277,000 พ.ย.53- 
ส.ค.54 

8.รอยละความพึงพอใจของ
เครือขายที่เขารวม
โครงการ 

85 กลุมตรวจสอบ
ภายใน/ทุก
หนวยงาน 
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ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่        3333        การเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัการเสรมิสรางความเขมแขง็ในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั    

    

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับผล
การวิเคราะหทบทวน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

3.5 การสงเสริม

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 

 

7) การพัฒนาระบบฐานขอมูลขอ

รองเรียนของกรม 

ระบบ - ต.ค.53- 
ก.ย.54 

 

9. ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลขอ
รองเรียนของกรม
ควบคุมโรค 

ขั้นตอนที่ 
5 

สํานักงาน
เลขานุการกรม/ 

ทุกหนวยงาน 

    

รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่รวมยทุธศาสตรที ่3333    3,3,3,3,655655655655,000,000,000,000                        
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ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่ยทุธศาสตรที่        4444        การการการการเสรมิสรางสมรรถนะและขดีความสามารถบุคลากรในสังกดักรมควบคุมโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐเสรมิสรางสมรรถนะและขดีความสามารถบุคลากรในสังกดักรมควบคุมโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐเสรมิสรางสมรรถนะและขดีความสามารถบุคลากรในสังกดักรมควบคุมโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐเสรมิสรางสมรรถนะและขดีความสามารถบุคลากรในสังกดักรมควบคุมโรคในการปองกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ    
    

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ หนวยนับ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน 

ความเชื่อมโยงกับผล
การวิเคราะหทบทวน ตัวชี้วัด เปาหมาย 

4.1 พัฒนา

สมรรถนะและขีด
ความสามารถ
บุคลากรใน
สังกัดเพื่อปองกัน
และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรม

ควบคุมโรค 

    

    

 

 

 1. รอยละความพึง

พอใจตอการ
พัฒนาบุคลากร 

 

75 

 

 

 

กองการเจาหนาที่/
ทุกหนวยงาน 
 

 ผลการดําเนินงาน
ป 2553 
ยุทธศาสตรที่ 4 

    
 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผูบริหารหลักสูตร 
“ผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับสูง” 
 

ครั้ง/คน 1,816,000 ธ.ค.53- 
มี.ค.54 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวัฒนธรรม
องคกรแหงการเรียนรู 
 

ครั้ง/คน 3,346,200 ธ.ค.53- 
ก.ค.54 

 การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 

ระบบ แตละ 
หนวยงาน 

ธ.ค.53- 
ก.ค.54 

 การพัฒนาบุคลากรบรรจุใหมหลักสูตร
การเปนขาราชการที่ดี 
 

ครั้ง/คน 800,000 ม.ค.-ก.ค.54 

2) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูบริหารตาม

หลักสูตรระดับตน กลาง สูง 
 

หลักสูตร/
คน 

1,326,00 ธ.ค.53- 
พ.ค.54 

    

    

 



- 13 - 
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