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ค าน า 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกันปราบปรา ม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใน
สะอาดร่วมต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมมาภิบาล
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการวางรากฐานความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจากจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว ยังต้องไม่นิ่งเฉยหรือ
อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้น ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ผู้บริหารต้องมีเจตจ านงในการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโป่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จนได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ศรัทธาจากประชาชนในการเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริงธรรม 
คุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติ 

   เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข  บรรลุวัตถุประสงค์ โรงพยาบาลวังชิ้นจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังชิ้น ประจ าปีงบประมาณ 256๖ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทและแนวทางด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางปลูกฝังวิธีคิด 
ปลุกจิตส านึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง               หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเชื่อมโยงตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

 และประพฤติมิชอบ ประจ าปี 256๕     1   

 การน าองค์กรโรงพยาบาลวังชิ้น      3      

 

ส่วนที่ 2 ผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ประจ าปี งบประมาณ 256๕      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทน า 

   การทุจริต (Corruption) ถูกก าหนดนิยามอย่างง่ายคือ การใช้อ านาจรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
ซึ่งรวมไปถึงการจงใจไม่ปฏิบัติการประมวลจริยธรรม การจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว 
ซึ่งนักวิชาการถือว่าการทุจริต เป็นอาชญากรคอปกขาว (white collar crime) ซึ่งหมายถึงการกระท าผิดของ
บุคคลที่อยู่ในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีอ านาจและได้ใช้ต าแหน่งและอ านาจที่ตนเองด ารงอยู่ เพ่ือแสวง
ประโยชน์ทางมิชอบให้แก่ตนเองและพวกพ้องซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ในรูปทั่งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
โดยวงจรการทุจริตมีการพัฒนาซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคล สังคม ประเทศชาติ รวมถึงทั่วโลก ท าให้องค์การสหประชาชาติและนานาประเทศ ร่วมกันจัดท า
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nation Convention against 
Corruption : UNCAC) เพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินทีได้จากการทุจริตกลับค้น 
รวมทั้งให้ความร่มมือทางกฎหมายเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดและประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีได้
ด าเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ก าหนดในอนุสัญญา UNCAC เพ่ือให้กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมสากล และตั้งแต่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันใน
อนุสัญญา UNCAC ดังชีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) มีแนวโน้มของคะแนนที่ดี
ขึ้น ซึ่งดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รับชั่นของประเทศ ที่องค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสถานการณ์คอร์รับชั่นประเทศไทย เกิดจากหลายปัจจัย
หลัก 3 ประการคือ ๑) ทัศนคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพต่างๆ ต่อการคอร์รับชั่นมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ๒)
ระบบราชการ และ ๓) ประสิทธิภาพของตัวระบบราชการหรือการบริหาราชการแผ่นดิน ซึ่งการแก้ไขปัญหา
การทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก และ
ก าหนดนโยบายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 
จนถึงปัจจุบันการด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามบทบาทของหน่วยงานโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้พยายามสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตน
โดยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี ซึ่งสาระส าคัญที่มีความ
เชื่อมโยงส าหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่กระทรวงสาธารณสุขน ามาใช้  ปรากฏความ
เชื่อมโยงตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.6 ภารรัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 256๖) 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติชอบและ                
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายใน
การด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดังชะนีการ
รับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
 

 



 
 
4. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

๖. ยุทธศาสตร์ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.2. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2560 
– 256๖)  

 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยในสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and 
Clean Thailand) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

๖. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกลป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต อยู่อันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า๘0 

คะแนน ภายในปี พ.ศ. 256๖ 

8. มาตรการ 3 ป 1 ค ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ป 1 ปลูก/ปลุกจิตส านึก คือ ปลุกจิตส านึกและปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว

และประโยชน์ส่วนรวม โดยระบบคิดแบบ CIGITAL มีจิตพอเพียง มีความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต สร้าง
หลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 

 ป 2 ป้องกัน คือ สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 ป 3 ปราบปราม คือ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ก าหนดมาตรการ
ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

 ค 1 เครือข่าย คือ สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้ง
เบาะแสและสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบและเครือข่ายการบริหารงานที่โปร่งใส 

9. แนวทางการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 

 1. กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 2. กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มเข็งและมีประสิทธิภาพ 
 3. กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอชนในการต่อต้านการทุจริต 
 4. กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 5. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
 6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 
 
 



10. ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256๖ 
  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) 
  

การน าองค์กรโรงพยาบาลวังชิ้นในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
วิสัยทัศน์ 
   “โรงพยาบาลวังชิ้น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล
วังชิ้น มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 เมื่อสิ้นแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุข  

แนวคิดการต่อต้านการทุจริต 

  “จิตพอเพียง ต้านทุจริต” (STRONG) ประกอบด้วย 
  S  (Sufficiency)  ความพอเพียง 
  T  (Transparency) ความโปร่งใส 
  R  (Realize)  ความตื่นรู้ 
  O  (Onward)  มุ่งไปข้างหน้า 
  N  (Knowledge)  ความรู้ 
  G  (Generosity)  ความเอ้ืออาทร 
พันธกิจ 
   สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

ค่านิยมร่วมการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  M   Mastery เป็นนายตนเอง พอเพียง วินัย สุจริต 
  O   Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
  P    People Centered ใส่ใจประชาชน จิตอาสา 
  H    Humility  ถ่อมตน อ่อนน้อม 
กลยุทธ์ 
 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ 
สุจริต 

1. ปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
2. วางระบบรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
 4. พัฒนาระบบส่งเสริมจริยธรรมและคุ้มครองคุณธรรม 
 
 
 
 
 



 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 บุคลากรโรงพยาบาลวังช้ิน มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 1. บุคลากรยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน 

2. โรงพยาบาลวังชิ้นมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยการบริหารจัดการองค์กรตามค่านิยม MOPH 
3. มีเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. มีระบบส่งเสริมจริยธรรมและคุ้มครองคุณธรรมของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

 
 

การก ากบัติดตามแผนปฏิบตัิการ 
ป้องกนัการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังช้ิน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
 

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจติส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลีย่นฐานคดิของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และให้หนว่ยงานภาครัฐบริหารงาน
ตาม หลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรการส่งเสรมิ
ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีด้วย หลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ให้ความรู้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรบรรจุใหม่เกี่ยวกับระเบยีบ
วินัยข้าราชการ 

ครั้ง/คน 1/ทุกคน - ต.ค. 6๕– ก.ย. 6๖ ร้อยละของข้าราชการบรรจุ
ใหม่ไดร้ับการให้ความรู้ดา้น
วินัย 

100 HRD ด าเนินการทุกการ
ประชุมระจ าเดือน  
จนท  โรงพยาบาล 

2. แจ้งและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติ
ราชการเพื่อส่งเสรมิและป้องกันการ
ทุจริตแก่หน่วยงาน 

ครั้ง/ป ี 4 - ต.ค.6๕ – ก.ย. 6๖ จ านวนของการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

4 HRD ด าเนินการทุกการ
ประชุมระจ าเดือน  
จนท  โรงพยาบาล 

3. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม     
ถวายสัตย์ “ข้าราชการที่ดีของ
แผ่นดิน” 

ครั้ง/คน 1/50 - ต.ค. 6๕ – ก.ย.6๖ จ านวนเจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม
ถวายสัตย ์

1/50 HRD ด าเนินการทุกการ
ประชุมระจ าเดือน  
จนท โรงพยาบาล 

4. การยกย่องเชิดชูข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี รพ วังช้ิน  ที่ประพฤติเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

ครั้ง/คน 1/1 - ต.ค. 6๕- ก.ย.6๖ จ านวนเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับการ
คัดเลือก และประกาศเกยีรติ
คุณแก่เจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับการ
คัดเลือก 

1 ชมรม รพ วังชิ้น 
STRONG 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

         

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังชิ้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และพัฒนาเครือข่ายในประเทศ  
ประสานความ
ร่วมมือ
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
รวมทั้ง
หน่วยงาน
ภายใน ในการ
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
การป้องกันการ
ทุจริต 

1. การส ารวจความคิดเห็น
ของ ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 

ครั้ง/ปี ตามท่ี 
ปปท.

ก าหนด 

- ต.ค.6๕–ก.ย.6๖ ร้อยละของระดับ               
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการระดับดี-ดี
มาก 

80 HRD ด าเนินการ
ช่วง พค ๖๖ 

2. การจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ
คิดเห็นและเผยแพร่ข่าวสาร           
ของราชการ รพ วังชิ้น 

ช่องทาง ๑๐๐ - ต.ค.6๕–ก.ย.6๖ ร้อยละของการ
ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

100 คกก.เรื่อง
ร้องเรียน 

ด าเนินการ
แก้ไขแล้ว
ตามข้อ
ร้องเรียน 

3. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนมี
การจัดการและแจ้งผลข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม/วินัยและ
การทุจริตแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

เรื่อง 100 - ต.ค.6๕–ก.ย.6๖ ร้อยละของเรื่องที่แจ้ง
ผลการร้องเรียนแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

100 คกก.เรื่อง
ร้องเรียน 

ด าเนินการ
แล้วตามข้อ
ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังช้ิน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พัฒนาระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคมุ 
และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เกิดความ
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

1. การสร้างมาตรฐาน/การประเมนิความ
โปร่งใสของ รพ  วังช้ิน (ตามแนวทางของ
ส านักงาน ปปท. และ คปท.) 

เกณฑ ์ ผ่าน - ต.ค. 6๕ – ก.ย.6๖ รพวังช้ิน ผ่านการประเมิน ITA 
ของ ปปท. และ คปท. 

ผ่าน คกก  ITA ผ่าน๑๐๐ใน 
ไตรมาสที่๒ 

2. ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยแก่
เจ้าหน้าท่ีตามขั้นตอนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

เรื่อง 80 - ต.ค. 6๕ – ก.ย.6๖ ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบ
และด าเนินการทางวินัยตาม
ขั้นตอนและภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 

80 HRD ไมมี่เรื่อง
รอ้งเรียนที่ต้อง
ด าเนินการ 

3. พัฒนาปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของ รพ  วังช้ิน ให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 2 - ต.ค. 6๕ – ก.ย.6๖ จ านวนครั้งของการปรับปรุง
แนวทางการด าเนินงานของ 
รพ  วังช้ิน 

2 HRD ด าเนินการแล้ว 

4. ปรับปรุงท าแนวทางหรือคู่มือการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี 

ฉบับ 2 - พ.ย.6๕ – ก.ย. 6๖ จ านวนแนวทางหรือคู่มือใน
การปฏิบัตริาชการ 

2 HRD ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังช้ิน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พัฒนาสมรรถนะ 
ขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดในการ
เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันการ
ทุจริต 

1. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพ
ระบบการตรวจสอบและควบคมุ
ภายใน 

คร้ัง/ราย 1/60 ๐ ต.ค. 6๕ – ก.ย.6๖ พัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการควบคุม
ภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

20 คกก ควบคุม
ภายใน 

ด าเนินการแลว้ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ดา้นการเงนิและพสัดุ 

คร้ัง/ราย 2/๔ 10,000 ต.ค. 6๕ – ก.ย.6๖ จ านวนเจ้าหนา้ที่ที่เข้ารับ
การพัฒนา 

๔ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ส่งอบรม
หน่วยงาน
ภายนอก๔คน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพพนกังาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 

คร้ัง/ราย ๑/๒ ๐ ต.ค.6๕ – ก.ย. 6๖ จ านวนเจ้าหนา้ที่ที่เข้ารับ
การพัฒนา 

100 HRD ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนและ 
ระเบียบทีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิ
ราชการของผู้บริหารหน่วยงานย่อย
และผู้ปฏบิัติงาน 

คร้ัง/ราย 1/1๖0 - 
 

ต.ค. 6๕- ก.ย. 6๖ จ านวนเจ้าหนา้ที่ที่เข้ารับ
การพัฒนา 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

คกก  ITA ด าเนินการ 
มกราคม ๒๕๖๖ 

5. การเผยแพร่กรณีตัวอย่างการ
กระท าผิดวนิัย ความรบัผิดทาง
ละเมิด/กฎระเบียบและการทุจรติ 

คร้ัง/ป ี 4 - ต.ค. ๖๕ – ก.ย.6๖ จ านวนคร้ังต่อปีของการ
เผยแพร ่

4 คกก  ITA ด าเนินการ 
มกราคม ๒๕๖๖ 

 
 
 

 

   



 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังชิ้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลวังชิ้น 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 

ส าหรับโรงพยาบาลวังชิ้น 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังชิ้น 
 

ชื่อหน่วยงาน : .........โรงพยาบาลวังช้ิน............ 
วัน/เดือน/ปี.......๑.......กันยายน 256๕........................................................................................ 
หัวข้อ..รายงานผลการก ากับติดตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ
พ.ศ.256๕.... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.......รายงานผลการก ากับติดตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณพ.ศ.256๕....... 
................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 

Link ภายนอก : .......ไม่มี................. 
หมายเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
             วีรวุฒิ    ส่างกันจันทร์                                                      วิรัตน์   ท้าวบุญญาภินิกุล      
         (.นายวีรวุฒิ   ส่างกันจันทร์..)                                            (....นายวิรัตน์   ท้าวบุญญาภินิกุล....)               
ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ....                             ต าแหน่ง…นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ... 
วันที่...๑.....เดือน...กันยายน...พ.ศ...256๕..                            วันที่.....๑.....เดือน......กันยายน....พ.ศ....256๕... 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ขวัญดาว     ค าคง 
(...นางขวัญดาว    ค าคง....) 

ต าแหน่ง.  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ...... 
วันที่.....๑....เดือน กันยายน  พ.ศ....256๕.. 

 

 


