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คาน่า
คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕;๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ 

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทการฟ้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ กระทรวงสาธารณสุขใน 
สะอาดร่วมต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี 
ประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการวางรากฐานความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว ยังต้องไม่นิ่งเฉยหรือ 
อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้น ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ผู้บริหารต้องมิเจตจำนงในการสร้างชาติท่ีสะอาดปราศจากการทุจริต มิการขับเคลื่อนนโยบายท่ีมีความโป่งใส 
ตรวจสอบไต้ทุกชั้นตอน จนได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนในการเป็นผู้ปกฟ้อง 
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรฐานจริงธรรม 
คุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทการฟ้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์ โรงพยาบาลวังช้ินจึงไต้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังช้ิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคล่ือนการดำเนินการให้ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทและแนวทางดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางปลูกฝังวิธีคิด 
ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมช่ือสัตย์



สารบัญ

เร่ือง หน่า

ส่วนที่ ๑ บทน่า

ความเซ่ือมโยงตามแผนบูรณาการป้องกันและปรานปรามการทุจริต

และประพฤติมิ'ชอบ ประจำปี ๒๕า0๕ ๑

การน่าองค์กรโรงพยาบาลวังซ้ิบ ๓

ส่วนที่ ๒ ผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิซอ'1, 

ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ๔



ส่วนที ๑ บทนำ



บทนำ
การทุจริต (0๐โโนIวป๐ท) ถูกกำหนดนิยามอย่างง่ายคือ การใช้อำนาจรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ซ่ึงรวมไปถึงการจงใจไม่ปฏิบัติการประมวลจริยธรรม การจงใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิซอบ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว 
ซ่ึงนักวิชาการถือว่าการทุจริต เป็นอาชญากรคอปกขาว (ห/เา11:6 (ะ๐!.๒โ ๐โเทาอ) ซ่ึงหมายถึงการกระทำผิดของ 
บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน มิอำนาจและได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจที่ตนเองดำรงอยู่ เพื่อแสวง 
ประโยชน์ทางมิชอบให้แก่ตนเองและพวกพ้องซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ในรูปท่ังที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
โดยวงจรการทุจริตมิการพัฒนาซับซ้อนมากยิงข้ึนกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
บุคคล สังคม ประเทศชาติ รวมถึงทั่วโลก ทำให้องค์การสหประซาชาติและนานาประเทศ ร่วมกันจัดทำ 
อนุสัญญาสหประซาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒0 ๐๓ (บก]*6ป ผล1:เอก 0๐ทห6กป๐ท ลฐลเก5ป 
0๐โโนเวป๐ก : บ ผ 0 \0  เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินทีได้จากการทุจริตกลับค้น 
รวมทั้งให้ความร่มมือทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีได้ 
ดำเนินการแกไชกฎหมายให้สอดคล้องกันพันธกรณีท่ีกำหนดในอนุสัญญา บผอV: เพ่ือให้กฎหมายป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตมิประสิทธิภาพ มิมาตรฐานเท่าเทียมสากล และตั้งแต่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันใน 
อนุสัญญา บผ0\0 ดังชีการรับรู้การทุจริต (0๐โโบ[วป๐ท ?6โ๐6เวป๐ก เทป6X : (1ญ) มิแนวโน้มชองคะแนนท่ีดี 
ข้ึน ซ่ึงดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รับซั่นของประเทศ ที'องค์กรเพ่ือ 
ความโปร่งใสนานาชาติดำเนินการเป็นประจำทุกปี ซ่ึงสถานการณ์คอร์รับซ่ันประเทศไทย เกิดจากหลายป้จจัย 
หลัก ๓ ประการคือ ๑) ทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆ ต่อการคอร์รับช่ันมิลักษณะเฉพาะชองตัวเอง ๒) 
ระบบราชการ และ ๓) ประสิทธิภาพชองตัวระบบราชการหรือการบริหาราซการแผ่นดิน ซ่ึงการแก้ไขป้ญหา 
การทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม หน่วยงานท่ีเก่ียวช้องได้ร่วมกันสร้างเคร่ืองมือกลไก และ 
กำหนดนโยบายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จนถึงป้จจุบันการดำเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเช้ามามิส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทของหน่วยงานโดยกระทรวงสาธารณสุข ไค้พยายามสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตน 
โดยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดิ ซึ่งสาระสำคัญที่มีความ 
เชื่อมโยงสำหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้ ปรากฏความ 
เช่ือมโยงตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตังน้ี

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ ๔.๖ ภารรัฐมิ 
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒0 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายใน 
การดำเนินการชองแผนแม่บทๆ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนตังชะนีการ 
รับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘0 อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒0 ชองโลก



๔. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
๖. ยุทธศาสตร์ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

๖.๒. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๔๖๐ 

- ๒๔๖๔)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยในสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (26โ๐ 7๐๒โลก06 3ก0เ 

□,6ลก Xหล1130๗)
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเซิงรุก

๖. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างกลไกลป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

๗. แผนงานบูรณาการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๖๒

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวช้ีวัด ดัชนีการรับรู้เร่ืองการทุจริต อยู่อันดับ ๑ ใน ๔๔ และ/หรือไต้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๔๐ 

คะแนน ภายในปี พ.ศ. ๒๔๖๔

๘. มาตรการ ๓ ป ๑ ค ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุช
ป ๑ ปลูก/ปลุกจิตสำนึก คือ ปลุกจิตสำนึกและปลูกผิงวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว 

และประโยชน์ส่วนรวม โดยระบบคิดแบบ ด6โ17\แ มิจิตพอเพียง มิความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต สร้าง 
หลังคุณธรรมขับเคล่ือนสังคม

ป ๒ ป้องกัน คือ สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มิ 
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

ป ๓ ปราบปราม คือ ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริตและปีดช่องโหว่กำหนดมาตรการ 
ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

ค ๑ เครือข่าย คือ สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝีาระวัง แจ้ง 
เบาะแสและสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบและเครือข่ายการบริหารงานท่ีโปร่งใส

๙. แนวทางการปลูกฝืงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต กระทรวง 
สาธารณสุช

๑. กระบวนการปลูกผิงวิธีคิด ปลูกจิตสำนึก ให้มิวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต
๒. กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มิความเข้มเข็งและมิประสิทธิภาพ
๓. กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอซนในการต่อต้านการทุจริต
๔. กระบวนการปราบปรามการทุจริต
๔. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
๖. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม

๑๐. ตัวซ้ีวัดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๔๖๔
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 17/ 1 (ร้อยละ ๙๐)



การนำองค์กรโรงพยาบาลวังชิ้นในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วิสัยทัศน์
“โรงพยาบาลวังช้ิน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

เป้าหมายเซิงยุทธศาสตร์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล 

วังช้ิน มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อสิ้นแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข

แนวคิดการต่อต้านการทุจริต

“ จิตพอเพียง ต้านทุจริต” (57?!0ผ6) ประกอบด้วย
ร (รนศโ06ก(ะ)0 ความพอเพียง

7 (7โลกรเวลโรก๐/) ความโปร่งใส
8 (เ̂ 6ล1เ26) ความต่ืนรู้
0  (เวทผล!'ช) มุ่งไปช้างหน้า
ผ (Xท๐ผ(6ช36) ความรู้
6 (ธ6ท6โอรเยุ/) ความเอ้ืออาทร

พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วมการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
VI VIล5 * 6 เป็นนายตนเอง พอเพียง วินัย สุจริต 
0  (วท่ฐเทลน7  ̂ เร่งสร้างส่ิงใหม่ 
? ?6๐เวเ,6 06ก*6โ6ช ใส่ใจประชาชน จิตอาสา
แ  แชกกII117  ถ่อมตน อ่อนน้อม

กลยุทธ์
ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนิกบุคลากรโรงพยาบาลวังช้ิน ให้มิวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์

สุจริต
๑. ปลูกฝังจิตสำนิกให้บุคลากรยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๒. วางระบบรากฐานการนำค่านิยม ฬ0?แ เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
๓. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ
๔. พัฒนาระบบส่งเสริมจริยธรรมและคุ้มครองคุณธรรม 

เป้าหมายเซิงกลยุทธ์

บุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซี่อสัตย์สุจริต
๑. บุคลากรยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน
๒. โรงพยาบาลวังช้ินมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยการบริหารจัดการองค์กรตามค่านิยม [ท0?แ 
๓. มีเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. มิระบบส่งเสริมจริยธรรมและคุ้มครองคุณธรรมชองหน่วยงาน



ส่วนท่ี ๒

การกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิซ3บ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ โรงพยาบาลวังซิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เบีาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเบีาหมาย
ผู้รับผิดชอบ

ผลการ 
ดำเนินงานตัวช้ีวัด เบีาหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการบีองกันและต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานคิดของคนใบทุกภาคส่วนในการรักษาประโยซนึสาธารณะ และให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน 
ตาม หลักธรรมาภิบาล
มาตรการส่งเสริม 
ให้เจ้าหน้าท่ีของ 
รัฐทุกระดับได้ 
เรียนรู้และ 
ปฏิบ้ติงานตาม 
หน้าท่ีด้วย หลัก 
ธรรมาภิบาล

๑. ให้ความรู้แก่ข้าราชการและ 
บุคลากรบรรจุใหม่เก่ียวกับระเบียบ 
วินัยข้าราชการ

คร้ัง/คน ๑/ทุกคน ต.ค. ๖๔ -  ก.ย. ๖๙ ร้อยละของข้าราชการบรรจุ 
ใหม่ได้รับการให้ความรู้ด้าน 
วินัย

๑๐๐ แกอ ดำเนิบการทุกการ 
ประชุมระจำเดือน 
จนท โรงพยาบาล

๒. แจ้งและเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏินัติ 
ราชการเพ่ือส่งเสริมและบีองกันการ 
ทุจริตแก่หน่วยงาบ

คร้ัง/ปี (ริ! ต.ค.๖ถ -  ก.ย. ๖๙ จำนวนของการเผยแพร่ 
ประซาสัมพันธ์

(ริ! แกอ ดำเนินการทุกการ 
ประชุมระจำเดือน 
จนท โรงพยาบาล

๓. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม 
ถวายสัตย์ “ข้าราชการท่ีดีของ 
แผ่นดิน”

คร้ัง/คน ๑/๙๐ ต.ค. ๖๔ -  ก.ย.๖๙ จำนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วม 
ถวายสัตย์

๑/๙๐ แกอ ดำเนินการทุกการ 
ประชุมระจำเดือน 
จนท โรงพยาบาล

๙. การยกย่องเชิดชูข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ี รพ วังช้ิน ท่ีประพฤติเป็น 
แบบอย่างท่ีดี

คร้ัง/คน (ริ)/(ริ) ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๙ จำนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการ 
ดัดเลือก และประกาศเกียรติ 
คุณแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการ 
ดัดเลือก

๑ ชมรม รพ วังช้ิน 
57ก0ผ 6

ยังโมใต้ดำเนินการ 
เน่ืองจากการ 
ระบาดของโรคโค 
วิด ๑๙



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ โรงพยาบาลวังขิ้น ป็งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
หน่วย
นับ

เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ตัวซ้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย
ผู้รับผิดซอบ

ผลการ 
ดำเนินงานตัวซ้ีวัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ บรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ

ประสานความ 
ร่วมมือ 
หน่วยงาน 
ภาครัฐและ 
ภาคเอกซน 
รวมท้ัง 
หน่วยงาน 
ภายใน ในการ 
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
การป้องกันการ 
ทุจริต

๑. การสำรวจความคิดเห็น 
ซอง ประซาซน/ผู้รับบริการ/ผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับการ 
ป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิซอบซอง 
หน่วยงาน

คร้ัง/ปี ตามท่ี 
ปปท. 

กำหนด

ต.ค.๖ถ-ก.ย.๖๕ ร้อยละซองระดับ 
ความพึงพอใจซอง 
ผู้รับบริการระดับดี-ดี 
มาก

๘๐ แ&อ กำลังเนินการ 
ในซ่วง ๑๕- 
๓๐ กย ๖๕

๒. การจัดซ่องทางรับข้อ 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ 
คิดเห็นและเผยแพร่ข่าวสาร 
ซองราซการ รพ วังซ้ิน

ซ่องทาง 1อ ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ ร้อยละซองการ 
ตอบสนองต่อข้อ 
ร้องเรียนเก่ียวกับการ 
ทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

๑๐๐ คกก.เร่ือง 
ร้องเรียน

ดำเนินการ 
แก่ไขแล้ว 
ตามข้อ 
ร้องเรียน

๓. ร้อยละซองเร่ืองร้องเรียนมี 
การจัดการและแจ้งผลข้อ 
ร้องเรียนเก่ียวกับการฝ่าปีน 
ประมวลจริยธรรม/วินัยและ 
การทุจริตแก่ผู้เก่ียวข้อง

เร่ือง ๑๐๐ ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ ร้อยละซองเร่ืองท่ีแจ้ง 
ผลการร้องเรียนแก่ 
ผู้เก่ียวข้อง

๑๐๐ คกก.เร่ือง 
ร้องเรียน

ดำเนินการ 
แล้วตามข้อ 
ร้องเรียน



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ โรงพยาบาลวังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
หน่วย
นับ

เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน
ตัวช้ี'วัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พัฒนาระบบและ 
กลไกในการ 
ตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใซ้ 
อำนาจให้เกิดความ 
ถูกต้องและ 
เหมาะสม

๑. การสร้างมาตรฐาน/การประเมินความ 
โปร่งใสของ รพ วังช้ิน (ตามแนวทางของ 
สำนักงาน ปปท. และ คปท.)

เกณฑ์ ผ่าน ต.ค. ๖๔ -  ก.ย.๖๔ รพวังช้ีน ผ่านการประเมิน โโ/\ 
ของ ปปท. และ คปท.

ผ่าน คกก โโ/เ ผ่าน๙๔ใน 
ไตรมาสท่ี๓

๒. ร้อยละของเร่ืองท่ีตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยแก่ 
เจ้าหน้าท่ีตามข้ันตอนและภายใน 
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด

เร่ือง ๘๐ ต.ค. ๖๔ -  ก.ย.๖๔ ร้อยละของเร่ืองท่ีตรวจสอบ 
และดำเนินการทางวินัยตาม 
ข้ันตอนและภายในระยะเวลา 
ท่ีกฎหมายกำหนด

๘๐ แกว ไม่มีเร่ือง 
ร้องเรียนท่ีต้อง 
ดำเนินการ

๓. พัฒนาปรับปรุงแนวทางการ 
ดำเนินงานของ รพ วังซ่ํน ให้สอดคล้อง 
กับกฎหมาย ระเบียบของทางราชการท่ี 
เก่ียวข้อง

คร้ัง ๒ ต.ค. ๖๔ -  ก.ย.๖๔ จำนวนคร้ังของการปรับปรุง 
แนวทางการดำเนินงานของ 
รพ วังช้ิน

1© บกว ดำเนินการแล้ว

๔. ปรับปรุงทำแนวทางหรือคู่มือการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี

ฉบับ ๒ - พ.ย.๖ถ -  ก.ย. ๖๔ จำนวนแนวทางหรือคู่มือใน 
การปฏิบัติราชการ

๒ แกว ดำเนินการแล้ว



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ โรงพยาบาลวังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ตัวซ้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

ผลการ 
ดำเนินงานตัวช้ี-วัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พัฒนาสมรรถนะ 
ขีดความสามารถ 
ของเจ้าหน้าท่ีใน 
สังกัดในการ 
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
และฟ้องกันการ 
ทุจริต

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ระบบการตรวจสอบและควบคุม 
ภายใน

คร้ัง/ราย ๑/๖๐ ๓๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๔ -  ก.ย.๖๔ พัฒนาประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการควบคุม 
ภายใบและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน

๒๐ คกก ควบคุม 
ภายใน

ดำเนินการแล้ว

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและพัสดุ

คร้ัง/ราย ๒/๔ ๑๐,๐๐๐ ต.ค. ๖๔ -  ก.ย.๖๔ จำนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ารับ 
การพัฒนา

กลุ่มงานบริหาร 
ท่ัวไป

ส่งอบรม 
หน่วยงาน 
ภายนอก๔คน

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย

คร้ัง/ราย ๑/ ๒ ๓๐,๐๐๐ ต.ค.๖๔ -  ก.ย. ๖๔ จำนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ารับ 
การพัฒนา

๑๐๐ แกอ ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 
เน่ืองจาก 
สถานการณีโร? 
ระบาด

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 
ด้านผลประโยชน์ทับช้อนและ 
ระเบียบทีเก่ียวข้องกับการปฎินัติ 
ราชการของผู้บริหารหน่วยงานย่อย 
และผู้ปฏินัติงาบ

คร้ัง/ราย (ร)/(5)*00 ต.ค. ๖๔- ก.ย. ๖๔ จำนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ารับ 
การพัฒนา

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐

คกก โ17\ ช้ีแจง จนท ทุก 
คร้ังในการ 
ประขุม 
ประจำเดือน

๔. การเผยแพร่กรณีตัวอย่างการ 
กระทำผิดวินัย ความรับผิดทาง 
ละเมิด/กฎระเบียบและการทุจริต

คร้ัง/ปี (̂ . ต.ค. ๖๔ -  ก.ย.๖๔ จำนวนคร้ังต่อปีของการ 
เผยแพร่

คกก ก7\ ช้ีแจง จนท ทุ 
คร้ังในการประ 

ประจำเดือใ.


