
 
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมตอต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางที่ ๑  ปลูกฝงัวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
 

กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

 
๑. ปลุกจติสำนึก 
ใหยึดถือผลประโยชน
ของประเทศชาต ิ
เหนือกว่าประโยชน์ 
สวนตน 

 
- กระบวนการปลูกฝงวิธีคิด 
ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
ภายใต้แนวคิด “จติพอเพียง 
ตา้นทุจริต” โดยใชโมเดล 
“STRONG” 

 
ร้อยละของบุคลากรในสังกัด 
ปรับฐานความคดิเกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชนทับชอน 
ใหสามารถแยกแยะ 
ผลประโยชนสวนตัวกับ 
ผลประโยชนสวนรวม 
สงเสริมใหมีระบบขัดเกลา
ทางสังคมในการตอตา้นการ 
ทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัด โรงพยาบาล 
ทองแสนขัน 

 
- 

 
ต.ค. ๒๕๖๓  
ถึง ก.ย. ๒๕๖๔ 

 
บุคลากรในสังกัดม ี
ความรเูกี่ยวกับการ 
ปองกันผลประโยชน 
ทับชอน 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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------------------------------------------------------ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมตอต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางท่ี ๑  ปลูกฝงัวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
 

กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

 
๒.วางระบบรากฐาน
การนำค่านิยม MOPH 
และคณุธรรมองคกร 
“พอเพียง วินัย  
สุจรติ จติอาสา”  
เป็นแนวทาง 
ตอ่ต้านการทุจริต 

 
- ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH 
และวัฒนธรรมสจุริต สงเสริม
ใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม 
ขาราชการ จรรยาขาราชการ 
คุณธรรมที่พึง  
- โครงการปฏิบตัิธรรม  
เจริญศีลภาวนา 
 

 
ร้อยละของบุคลากรเขามา 
มสีวนรว่มในการขับเคลื่อน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัด โรงพยาบาล 
ทองแสนขัน 

 
- 

 
ต.ค. ๒๕๖๓  
ถึง ก.ย. ๒๕๖๔ 

 
- ระดับความสำเร็จ 
การมีสวนรว่ม 
ในการพัฒนา 
หนว่ยงานใสสะอาด 
- เป็นหนว่ยงาน 
คุณธรรม 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมตอต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางท่ี ๑  ปลูกฝงัวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
 

กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

 
๓. ปลุกจติสำนึก 
ตอ่ต้านการทุจริต  
สร้างสังคมไม่ทนตอ 
การทุจริต เสรมิพลัง
การมีสวนรว่มของ
ชุมชนและบูรณา 
การทุกภาคสวนเพ่ือ 
ตา้นการทุจรติ 

 
- การจัดงานวันต่อตาน 
คอร์รัปช่ันสากล  
(วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)  
โดยผู้เขาร่วมกิจกรรมจำนวน  
๑,๐๐๐ คน (เขาร่วมงานกับ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อุตรดิตถ์) มสีวนรว่มในการ 
ผลักดันใหสังคมสร้างการรับร ู
ตอ่ตา้นการทุจริต 
 

 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมเขามามีสวนรว่ม 
ในการผลักดัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ 
 

 
บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัด โรงพยาบาล 
ทองแสนขัน 

 
- 

 
๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 
ประชาชน สังคม  
และทุกภาคสวน 
ตระหนักในผลเสีย 
หายร้ายแรงท่ี 
เกิดขึ้นจากการ 
ทุจริตคอรรัปช่ัน 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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------------------------------------------------------ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกปองกันการทุจริต   
แนวทางท่ี ๒  ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

 
๑. มุ่งเนนการลดและ 
ปดโอกาสการทุจรติ  
โดยหน่วยงานตองนํา
มาตรการปองกันการ
ทุจริตที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบแลว  
ใหห้น่วยงาน 
ที่เกี่ยวของนำไป 
ดำเนินการจัดการ 
แกไขปญหาเป็นรูปธรรม
และมีการกำหนด
แผนการดำเนินการ 
ที่ชัดเจน 
 

 
- การจัดทำแผนบริหาร
ความเสีย่ง การทุจริต  
ในมาตรการเกี่ยวกับสินบน 
มาตรการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ, มาตรการในการ 
ปองกันและแกไขปญหา
การลวงละเมดิหรือคุกคาม 
ทางเพศในการทำงาน 
 

 
หนว่ยงานมีการนำมาตรการ 
ปองกันการทุจริตที่สำคัญ 
ผา่นการจดัทำแผนบริหาร 
ความเสีย่ง การทุจริต  
ใหหนว่ยงานท่ีเกี่ยวของ
นำไปดำเนินการจดัการ 
แกไขปญหาใหเป็นรูปธรรม  

 
บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัด โรงพยาบาล 
ทองแสนขัน 

 
- 

 
ต.ค. ๒๕๖๓  
ถึง ก.ย. ๒๕๖๔ 

 
- ระดับคณุธรรม 
และความโปรงใส 
การดำเนินงาน 
ของทุกหนว่ยงาน 
ดีขึ้น 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



 
 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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------------------------------------------------------ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกปองกันการทุจริต   
แนวทางท่ี ๒  ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๒. สรา้งความตระหนัก 
ใหบริการและบุคลากร 
มีความพรอมรับผดิ 
(Accountability)  

- การประกาศและเผยแพร 
เจตจำนงและนโยบาย 
ตอ่ตา้นทุจรติของผู้บริหาร
ภายในหนว่ยงานและ 
เผยแพรตอสาธารณชน 

หนว่ยงานมีการประกาศ 
เจตจํานงและวางระบบการ 
ปองกันการทุจริต  
 

- ผู้บริหารหนว่ยงาน
บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดโรงพยาบาล
ทองแสนขัน 

- ต.ค. ๒๕๖๓  
ถึง ก.ย. ๒๕๖๔ 

- ดัชนีความพรอม 
รับผิด คณุธรรม 
และความโปรงใส 
ในการบริหารงาน 
ของหนว่ยงานสูงขึ้น 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๓. พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ 
หนว่ยงาน ใชดุลพินิจ
โดยชอบดว้ยระเบียบ 
กฎหมาย ขอ้บังคับ 

- การพัฒนาความโปรงใส
การดำเนินงานของ 
หนว่ยงานในสังกัด 
โรงพยาบาลทองแสนขัน 
ทุกระดับ  
- ยกระดับคณุธรรมการ 
บริหารงานของหนว่ยงาน 

ร้อยละของหนว่ยงาน 
ทีค่ะแนนการประเมิน ITA  
ระดับสูงมาก 

สสจ./รพท/รพช/สสอ. - ต.ค. ๒๕๖๓  
ถึง ก.ย. ๒๕๖๔ 

- ระดับคณุธรรม 
และความโปรงใส 
การดำเนินงาน 
ของทุกหนว่ยงาน 
ดีขึ้นทุกหนว่ยงาน 
และทุกป 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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------------------------------------------------------ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกปองกันการทุจริต   
แนวทางท่ี ๒  ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๔. พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความ 
โปรงใสในกาดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน  
ใชดุลพินิจโดยชอบ 
ดว้ยระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับ 

- การพัฒนาความโปรงใส
การดำเนินงานของ 
หนว่ยงานในสังกัด 
โรงพยาบาลทองแสนขัน 
ทุกระดับ  
- ยกระดับคณุธรรมการ 
บริหารงานของหนว่ยงาน 

ร้อยละของหนว่ยงาน 
ทีค่ะแนนการประเมิน ITA  
ระดับสูงมาก 

สสจ./รพท/รพช/สสอ. - ต.ค. ๒๕๖๓  
ถึง ก.ย. ๒๕๖๔ 

- ระดับคณุธรรม 
และความโปรงใส 
การดำเนินงาน 
ของทุกหนว่ยงาน 
ดีขึ้นทุกหนว่ยงาน 
และทุกป 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานปองกัน
ปราบปรามการทุจริต
โดยใชระบบการ
ตรวจสอบและควบคุม
ภายใน 

- ขับเคลื่อน กำกับติดตาม  
การปฏิบัติงานใหเป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 

ระดับความสำเร็จของ 
หนว่ยงานไม่ถูกตรวจสอบ
จากหนว่ยงานภายในและ 
หนว่ยงานภายนอกในเรื่อง 
ทุจริต 

สสจ./รพท/รพช/สสอ. - ต.ค. ๒๕๖๓  
ถึง ก.ย. ๒๕๖๔ 

ประสิทธิภาพการ 
ปองกันยับยั้งการ 
กระทำความผิด 
ของบุคลากรทุก 
ระดับ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกปองกันการทุจริต   
แนวทางท่ี ๒  ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๖. พัฒนาเครือข่ายและ 
บูรณาการปราบปราม
การทุจริตและ
กระบวนงานตาม
มาตรฐานการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการ
ดำเนินงานของ 
หนว่ยงานภาครัฐ 

- จัดประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ  
- พัฒนาเครือข่ายตรวจสอบ
ความโปรงใสในการ
ดำเนินงานในหนว่ยงาน 

- บุคลากรมีความเขาใจใน 
กระบวนการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใส  
- มีการรวมกลุ่มของ 
เจาหนาที่ในหนว่ยงานและ 
ภาคีเครือขา่ย เพื่อการ 
บริหารงานท่ีโปรงใส 

สสจ./รพท/รพช/สสอ. 
 
 
- บุคคลภายนอก 

- ต.ค. ๒๕๖๓  
ถึง ก.ย. ๒๕๖๔ 

- หนว่ยงาน 
เป้าหมายการ 
ประเมินผ่าน 
เกณฑ ITA  
ร้อยละ ๙๐  
- ระดับคณุธรรม 
และความโปรงใส 
ของหนว่ยงานดีขึ้น  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

   ลงชื่อ     ผู้เสนอแผน    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติแผน 
           (นายพีรวัส  แสงทอง)          (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 


