
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.ปลกุจิตส านึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

-กระบวนการปลุกฝงัวิธี
คิด ปลูกจิตส านึก ให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื้อสัตย์สจุริต 
ภายใต้แนวคิด “จิต
พอเพียงต้านทุจริต”โดย
ใช้โมเดล “STRONGW 

ร้อยละของบุคลากรให้
สังกัดปรบัฐานความคิด
เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้
สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่งเสริมใหม้ีระบบขัด
เกลาทางสังคมในการ
ต่อต้านการทจุริต ร้อย
ละ 100 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัย 

- ตุลาคม 2563 
กันยายน 2564 

บุคลากรใน
สังกัดมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.วางระบบรากฐานการน า
ค่านิยม MOPH และคุณธรรม
องค์การ “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” เป็นแนวทาง
ต่อต้านการทจุริต 

-ขับเคลื่อนค่านิยม 
MOPH และวัฒนธรรม
สุจริต ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการจรรยา
ข้าราชการคุณธรรมที่พึง 
-โครงการปฏิบัติธรรม
เจริญศีลภาวนา 

ร้อยละของบุคลากรเข้า
มามีส่วนรวมในการ
ขับเคลื่อน ร้อยละ 100 

บุคลากรทุก
ระดับใน
โรงพยาบาล
พิชัย 

- ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

-ระดับ
ความส าเรจ็การ
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หน่วยงานใส
สะอาด 
-เป็นหน่วยงาน
คุณธรรม 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๓.ปลกุจิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต สร้างสังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต เสริมพลังการมสี่วนร่วม
ของชุมชนและบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต้านการทุจริต 

-การจัดงานวันต่อต้าน
คอร์รปัชันสากล(วันที่ 9 
ธันวาคม 2563)โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 250 คน มีส่วน
ร่วมในการผลกัดันให้
สังคมสร้างการรับรับรู้
ต่อต้านการทจุริต 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเข้ามามสี่วน
ร่วมในการผลกัดันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

บุคลากรทุก
ระดับใน
โรงพยาบาล
พิชัย และ
ภาค
ประชาชน 

- 9 ธันวาคม 
2563 

 

ประชาชน 
สังคมและทุก
ภาคส่วน
ตระหนักใน
ผลเสียหาย 
ร้ายแรงที่
เกิดข้ึนจากการ
ทุจริต
คอร์รปัช่ัน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.มุ้งเน้นการลดและปิดโอกาส
การทจุริต โดยหน่วยงานต้อง
น ามาตรการป้องกันการทุจริต
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องน าไป
ด าเนินการจัดการแก้ไขปญัหา
เป็นรปูธรรมและมีการก าหนด
แผนการด าเนินการที่ชัดเจน 

-การจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทจุริต ใน
มาตรการเกี่ยวกบัสินบน
มาตรการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ, 
มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรอืคุกคาม 
ทางเพศในการท างาน 

หน่วยงานมีการ น า
มาตรการ ป้องกันการ 
ทุจริตที่ส าคัญ ผ่านการ
จัดท าแผนบรหิาร ความ
เสี่ยงการ ทุจริต ให ้
หน่วยงานที ่เกี่ยวข้อง
น าไป ด าเนินการ 
จัดการแก้ไข ปัญหาให้
เป็น รูปธรรม 

บุคลากรทุก
ระดับใน
โรงพยาบาล
พิชัย  

- ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

ระดับคุณธรรม 
และความ
โปรง่ใส การ
ด าเนินงาน ของ
ทุกหน่วยงาน ดี
ข้ึน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๒. สร้างความตระหนกั
ให้บรกิาร และบุคลากรมี
ความพร้อมรับผิด 
(Accountability 

-การประกาศและ
เผยแพร ่เจตจ านงและ
นโยบายต่อต้าน ทุจริต
ของผู้บรหิารภายใน 
หน่วยงานและเผยแพร่
ต่อ สาธารณชน 

หน่วยงานมีการ 
ประกาศ เจตจ านงและ 
วางระบบการ ป้องกัน
การทจุริต 

-ผู้บรหิาร 
หน่วยงาน
บุคลากรทุก
ระดับใน
โรงพยาบาล 

- ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564 

 

ดัชนีความ
พร้อม รับผิด 
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส 
ในการ
บรหิารงาน 
ของหน่วยงาน 
สูงข้ึน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

๓.พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
ใช้ดุลพินิจโดยชอบ ด้วย
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

-การพัฒนาความโปร่งใส
การ ด าเนินงานของ
โรงพยาบาลพิชัย 
-ยกระดับคุณธรรมการ 
บรหิารงานของ
หน่วยงาน 

ร้อยละของบ ุหน่วยงาน
ที่คะแนนการประเมิน 
ITA ระดับสูงมาก 

โรงพยาบาล
พิชัย 

- ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

-ระดับคุณธรรม 
และความ
โปรง่ใส การ
ด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงาน ดี
ข้ึนทุก
หน่วยงาน และ
ทุกป ี

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๔.พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
ใช้ดุลพินิจโดยชอบ ด้วย
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

- -การพัฒนาความ
โปรง่ใสการ ด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลพิชัย 
-ยกระดับคุณธรรมการ 
บรหิารงานของ
หน่วยงาน 

ร้อยละของบ ุหน่วยงาน
ที่ คะแนนการ ประเมิน 
ITA ระดับสูงมาก 

โรงพยาบาล - ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

-ระดับคุณธรรม 
และความ
โปรง่ใส การ
ด าเนินงาน ของ
ทุกหน่วยงาน ดี
ข้ึนทุก
หน่วยงาน และ
ทุกป ี

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
งาน
ตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน 
 
 
 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงานป้องกันปราบปราม
การ ทุจริตโดยใช้ระบบการ
ตรวจสอบ และควบคุมภายใน 

-ขับเคลื่อน ก ากบั
ติดตาม การปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตาม ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระดับ ความส าเรจ็ของ 
หน่วยงานไม่ถูก 
ตรวจสอบจาก 
หน่วยงาน ภายในและ 
หน่วยงาน ภายนอกใน
เรื่อง ทุจริต 

โรงพยาบาล
พิชัย 

- ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

-ประสทิธิภาพ
การป้องกัน
ยับยั้งการ 
กระท าความผิด 
ของบุคลากรทกุ 
ระดับ 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
งาน
ตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๖.พัฒนาเครือข่ายและบูรณา 
การปราบปรามการทุจริต 
และกระบวนตามงาม 
มาตรฐานการประ เมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ 

-จัดประชุมช้ีแจงแนว
การ ประเมินคุณธรรม
และความ โปรง่ใสใน
การด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 -พัฒนาเครือข่าย
ตรวจสอบ ความโปร่งใส
ในการ ด าเนินงานใน
หน่วยงาน 

-บุคลากรมีความเข้าใจ
ในกระบวนการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปรง่ใส  
-มีการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน
และภาคีเครือข่าย เพื่อ
การบริหารงานทีโ่ปร่งใส 

โรงพยาบาล 
 
 
 
บคุคลภายนอก 

- ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

หน่วยงาน 
เป้าหมายการ 
ประเมินผ่าน
เกณฑ ์ITA ร้อย
ละ ๙๐ -ระดับ
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส 
ของหน่วยงานดี
ข้ึน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
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