
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป ้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินการ
ตัวชิ้ว ัดผลสำเร็จและเป ้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานคิดฃองคน 
ตาม หลักธรรมาภิบาล

.นทุกภาคส่วนในการรักษาประโยซน่สาธารณะ และให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน

มาตรการส่งเสริม 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับได้เรียนรู้ 
และปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่ด ้วย 
หลักธรรมาภิบาล

๑. ให้ความรู้แก่ข ้าราซการและ 
บุคลากรบรรจุใหม่เกี่ยวกับระเบียบ 
วิน ัยข ้าราชการ

ครั้ง/คน (ร ิ)/(ร ิ)(^! พ.ย. ๖ ๕ - ก .ย .๖๖ ร้อยละของข้าราชการบรรจุ 
ใหม่ได้รับการให้ความรู้ด้าน 
วินัย

(ริ)/(ริ)( ^ กรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล

๒. แจ้งและเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ 
กฎหมายที่เก ี่ยวข้องกับการปฏิบ ัต ิ 
ราชการเพื่อส่งเสริมและป้องกันการ 
ทุจริตแก่หน่วยงาน

ครั้ง/ปี (ริ! พ.ย. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ จำนวนของการเผยแพร่ 
ประซาสัมพันธ์

(ริ! กรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล

๓. ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข ้าร่วม 
ถวายส ัตย ์ “ข ้าราชการที่ด ีของแผ่นดิน”

ครั้ง/คน ๑/ ๖ - พ.ย. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ จำนวนเจ้าหน้าที่ท ี่เข ้าร ่วม 
ถวายสัตย์

๑/ ๖ กรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล

๔. การยกย่องเช ิดชูข ้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ สสจ.แพร่ ที่ประพฤติเป็น 
แบบอย่างที่ด ี

ครั้ง/คน (ร ิ)/ (ริ) พ.ย. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ จำนวนเจ้าหน้าที่ท ี่ได้รับการ 
คัดเลือก และประกาศเกียรติ 
ค ุณแก่เจ้าหน้าที่ท ี่ได้รับการ 
คดเลอก

๑ กรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล

๕. การยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัต ิ 
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ครั้ง/คน (ร ิ)/ (5) พ.ย. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ จำนวนเจ้าหน้าที่ท ี่ได้รับการ 
คัดเลือก และประกาศเกียรติ 
ค ุณแก่เจ้าหน้าที่ท ี่ได้รับการ 
คัดเลือก /  (

๑ กรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล

ลงซ่ือ...........โ:วัพื่.โ..................... ผู้จัดทำ ลงซ่ือ 1   ^ ๗ /. 4 ......... ผู้อนุมัติ
(นางขวัญดาว คำคง) Vวยอมรทํ!บธ์,■ สมร )

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ โรงพยาบาลวังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 

ดำเนินการ
ตัวชิ้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดซอบตัว'ช้ีวัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บุรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
ประสานความ 
ร่วมมือ 
หน่วยงาน 
ภาครัฐและ 
ภาคเอกซน 
รวมท้ังหน่วยงาน 
ภายใน ในการ 
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
การป้องกันการ 
ทุจริต

๑ . การสำรวจความคิดเห็นของ 
ประซาซน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมีซอบของหน่วยงาน

ครั้ง/ปี ตามท่ี ปปท. 
กำหนด

พ.ย. ๖ ๕ - ก.ย. ๖๖ ร้อยละของระดับ 
ความพิงพอใจของ 
ผู้รับบริการระดับดี-ดีมาก

๘ ๐ กรรมการ
ทรัพยากร
บุคคล

๒. จัดข่องทางหรือระบบรับ 
ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ 
คิดเห็นและเผยแพร่ข่าวสาร 
ของราซการ สสจ.แพร่

ซ่องทาง ๒ พ.ย. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ ร้อยละของการ 
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริต ซอง 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ

๑ ๐ ๐ กรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล

๓. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนม ี
การจัดการและแจ้งผลข้อ 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าปีน 
ประมวลจริยธรรม/วินัยและการ 
ทุจริตแก่ผู้เก่ียว'ข้อง

เร่ือง ๑ ๐ ๐ พ.ย. ๖ ๕ - ก.ย. ๖๖ ร้อยละของเร่ืองที่แจ้งผล 
การร้องเรียนแก่ 
ผู้เกี่ยวข้อง

๑ ๐ ๐ กรรมการ 
ทรัพยากรบุคคล

3 ๔ -ลงซ่ือ.......... โ......3 ..................... ผู้จัดทำ
(นางขวัญดาว คำคง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(น่ายอวัเรพัน่4 -3 ม ืร )
นายแพทย์ชำนาญการ 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ โรงพยาบาลวังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์/

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัว'ช้ีวัด เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พัฒนาสมรรถนะ 
ขีดความสามารถ 
ของเจ้าหน้าท่ีใน 
สังกัดในการ 
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
และป้องกันการ 
ทุจริต

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ระบบการตรวจสอบและควบคุม 
ภายใน

ครั้ง/ราย (3)1๕0 พ.ย. ๖๕: -  ก.ย. ๖๖ พัฒนาประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการควบคุม 
ภายในและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน

๕๐ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและควบคุม 
ภายใน

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เจ้าหน้าท่ีด้านการเงินและพัสดุ

ครั้ง/ราย ๒/ ๒๐ - พ.ย. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ จำนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ารับ 
การพัฒนา

๒๐ กลุ่มงานบริหารทั่ว!ป

๓. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ 
ราชการแก่ผู้บริหารหน่วยงานย่อย 
และผู้ปฏิบัติงาน

คร้ัง/ราย (ริ)/6 )0 0 พ.ย. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ จำนวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ารับ 
การพัฒนา

๑ 0 0 คณะกรรมการ.!!/\

๕. อบรมเซิงปฏิบ้ติการในการวิเคราะห์ 
ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี

คร้ัง/คน ๑ /  ๕ ๐ พ.ย. ๖๕ -  ก.ย. ๖๖ - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
- รายงานผลการอบรมและ 
การวิเคราะห์ความเส่ียง

๕๐ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและควบคุม 
ภายใน

ลงซื่อ..........^ ^ ) . . . ^ .................. ผู้จัดทำ
(บางขวัญดาว คำคง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นายแพทย์ชำนาญการ 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวังช้ิน



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังชิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

นับ
เบ ีาหมาย งบประมาณ

ระยะเวลา 
ดำเนินการ

ตัวชี้ว ัดผลสำเร็จและเบ ีาหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด เบีาหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พัฒนาระบบและ 
กลไกในการ 
ตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้ 
อำนาจให้เก ิดความ 
ถูกต้องและ 
เหมาะสม

๑. การสร้างมาตรฐาน/การประเมินความ 
โปร่งใสของ สสจ.แพร่ (ตามแนวทางของ 
สำนักงาน ปปท. และ คปท.)

เกณฑ์ ผ่าน พ.ย. ๖๔ -  ก.ย. ๖๖ สสจ.แพร่ ผ่านการประเมิน 
แ7\ ของ ปปท. และ คปท.

ผ่าน คณะกรรมการ.โโ/เ

๒. ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวิน ัยแก่ 
เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและภายใน 
ระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

เรื่อง ๘๐ พ.ย. ๖ ๔ -  ก .ย .๖๖ ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบ 
และดำเน ินการทางวิน ัยตาม 
ขั้นตอนและภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกำหนด

๘๐ คณะกรรมการ.!!เ \

๓. พัฒนาปรับปรุงแนวทางการ 
ดำเนินงานของ สสจ.แพร่ ให้สอดคล้อง 
กับกฎหมาย ระเบียบของทางราขการที่ 
เกี่ยวช้อง

ครั้ง ๒ พ.ย. ๖๔ -  ก.ย. ๖๖ จำนวนครั้งของการปรับปรุง 
แนวทางการดำเนินงานของ 
สสจแพร่

๒ คณะกรรมการ.!!( \

๔. จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบน มาตรการ ๑ - พ.ย. ๖๔ -  ก.ย. ๖๖ รายงานประเม ินการ 
ดำเน ินงานตามมาตรการ

๑ คณะกรรมการ.!!/เ

๔. จัดทำมาตรการบีองกันการทุจริต 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิบของราชการ

มาตรการ ๑ - พ.ย. ๖ ๔ - ก.ย. ๖๖ รายงานประเม ินการ 
ดำเน ินงานตามมาตรการ

๑ คณะกรรมการ.!!/เ

๖. จัดทำมาตรการบีองกันและแก้ไข 
บีญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 
การทำงาน

มาตรการ ๑ พ.ย. ๖๔ -  ก.ย. ๖๖ รายงานประเม ินการ 
ดำเน ินงานตามมาตรการ

๑ คณะกรรมการ.โโพ

ลงซ่ือ............... 0 .............. ผู้จัดทำ
(นางขวัญดาว คำคง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

.......\ ....... ผู้อนุมติ
ใรพินุธ์^สมร)

นายแพทย์ชำนาญการ 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น


