
 

 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ ๑   ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

 
กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๑. ปลุกจิตสํานึกใหยึดถือ
ผลประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน 
 

-กระบวนการปลูกฝงวิธีคิด ปลุก
จิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต ภายใต
แนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” 
โดยใชโมเดล “STRONG” 
 

รอยละของ
บุคลากรในสังกัด
ปรับฐานความคิด
เก่ียวกับเรื่อง
ผลประโยชนทับ
ชอนใหสามารถ
แยกแยะ
ผลประโยชน
สวนตัวกับ
ผลประโยชน
สวนรวมสงเสริม
ใหมีระบบขัด
เกลาทางสังคมใน
การตอตานการ
ทุจริต  
รอยละ ๑๐๐ 

บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด 
โรงพยาบาลวัง
โปง 

- ตค.๒๕๖๓-
ธค.๒๕๖๔ 

บุคลากรในสังกัด
มีความรูเก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับ
ชอน  
 

กลุมงาน
บริหารทั่วไป 



 

 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ ๑   ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๒.วางระบบรากฐานการนํา
คานิยม MOPH และคุณธรรม
องคกร “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิ ต อ า สา ”  เ ป น แ น ว ท า ง
ตอตานการทุจริต 
 
 
 

-ขับเคลื่อนคานิยม MOPH และ
วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมให
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการ 
จรรยาขาราชการ คุณธรรมที่พึง 
- โครงการปฏิบัติธรรม เจริญศีล
ภาวนา 

รอยละของ
บุคลากรเขามามี
สวนรวมในการ
ขับเคลื่อน รอยละ 
๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทุก
ระดับในสังกัด
โรงพยาบาลวัง

โปง 
 

- ตค.
๒๕๖๓-
กย.๒๕๖๔ 

-ระดับความสําเร็จ
การมีสวนรวมใน
การพัฒนา
หนวยงานใสสะอาด 
- เปนหนวยงาน
คุณธรรม 

-กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ ๑   ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

 
กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๓. ปลุกจิตสํานึกตอตานการ
ทุจริต สรางสังคมไมทนตอ
การทุจริต เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชนและบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือตานการ
ทุจริต  

-การจัดงานวันตอตานคอรรัปชั่น
สากล (วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 โดยผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 
๑,๐๐๐ คน (เขารวมงานกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ)มีสวนรวมในการ
ผลักดันใหสังคมสรางการรับรู
ตอตานการทุจริต 

รอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรม
เขามามีสวนรวม
ในการผลักดัน ไม
นอยกวา รอยละ 
๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทุก
ระดับในสังกัด
โรงพยาบาลวัง
โปงและภาค
ประชาชน 

 

- ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

ประชาชน สังคม 
และทุกภาคสวน
ตระหนักในผลเสีย
หายรายแรงท่ี
เกิดขึ้นจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่น 

กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  เสริมสรางกลไกปองกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒   ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๑. มุงเนนการลดและปดโอกาสการ
ทุจริต โดยหนวยงานตองนํา
มาตรการปองกันการทุจริตที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวให
หนวยงานที่เก่ียวของนําไป
ดําเนินการจัดการแกไขปญหาเปน
รูปธรรมและมีการกําหนดแผนการ
ดําเนินการที่ชัดเจน 
 

-การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ในมาตรการเก่ียวกับ
สินบน มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ, 
มาตรการในการปองกันและแกไข
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางาน 
 

หนวยงานมีการ
นํามาตรการ
ปองกันการ
ทุจริตที่สําคัญ
ผานการจัดทํา
แผนบริหาร
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ให
หนวยงานที่
เก่ียวของนําไป
ดําเนินการ
จัดการแกไข
ปญหาใหเปน
รูปธรรม 
 

-หนวยงานใน
สังกัด 
โรงพยาบาลวัง
โปง 

- ตค.๒๕๖๓-
ธค.๒๕๖๔ 

-ระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
การดําเนินงาน
ของทุกหนวยงาน
ดีขึ้น 

กลุมงาน
บริหารทั่วไป 



 

 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  เสริมสรางกลไกปองกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒   ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๒. สรางความตระหนักใหบริการ
และบุคลากรมีความพรอมรบัผิด
(Accountability) 

-การประกาศและเผยแพร
เจตจํานงและนโยบายตอตาน
ทุจริตของผูบริหารภายใน
หนวยงานและเผยแพรตอ
สาธารณชน 

หนวยงานมีการ
ประกาศ
เจตจํานงและ
วางระบบการ
ปองกันการ
ทุจริต 
 
 

-ผูบริหาร
หนวยงาน-
บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด 
โรงพยาบาลวัง
โปง 

- ตค.๒๕๖๓-
ธค.๒๕๖๔ 

ดชันีความพรอม
รับผิด คุณธรรม
และความโปรงใส
ในการบริหารงาน
ของหนวยงาน
สูงข้ึน 

กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

๓.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
 
 
 

-การพัฒนาความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลวังโปงทุกระดับ 
-ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหนวยงาน 

รอยละของ
หนวยงานที่
คะแนนการ
ประเมิน ITA 
ระดับสูงมาก 
 

สสจ./รพท/รพช/
สสอ. 

- ตค.๒๕๖๓-
กย.๒๕๖๔ 

-ระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
การดําเนินงาน
ของทุกหนวยงาน
ดีขึ้นทุกหนวยงาน
และทุกป 

กลุมงาน
บริหารทั่วไป 



 

 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  เสริมสรางกลไกปองกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒   ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
กลยุทธ 

แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๔.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
 
 
 

-การพัฒนาความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลวังโปงทุกระดับ 
-ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหนวยงาน 

รอยละของ
หนวยงานที่
คะแนนการ
ประเมิน ITA 
ระดับสูงมาก 
 

สสจ./รพท/รพช/
สสอ. 

- ตค.๒๕๖3-
กย.๒๕๖4 

-ระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
การดําเนินงาน
ของทุกหนวยงาน
ดีขึ้นทุกหนวยงาน
และทุกป 

-กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานปองกันปราบปรามการ
ทุจริตโดยใชระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

-ขับเคลื่อน กํากับติดตาม 
การปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ  

ระดับ
ความสําเร็จของ
หนวยงานไมถูก
ตรวจสอบจาก
หนวยงาน
ภายในและ
หนวยงาน
ภายนอกในเรื่อง
ทุจริต 

สสจ./รพท/รพช/
สสอ. 

- ตค.๒๕๖๓-
ธค.๒๕๖๔ 

ประสิทธิภาพการ
ปองกันยับยั้งการ
กระทําความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ 

-กลุมงาน
บริหารทั่วไป 
 



 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  เสริมสรางกลไกปองกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒   ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๖. พัฒนาเครือขายและ
บูรณาการปราบปรามการ
ทุจริตและกระบวนงาน
ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดํ า เนิ น ง านของ
หนวยงานภาครัฐ 

-จัดประชุมชีแ้จงแนว
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
-พัฒนาเครือขาย
ตรวจสอบความโปรงใส
ในการดําเนินงานใน
หนวยงาน 

-บุคลากรมีความเขาใจใน
กระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส 
-มีการรวมกลุมของ
เจาหนาที่ในหนวยงานและ
ภาคีเครือขาย เพ่ือการ
บริหารงานที่โปรงใส 

สสจ./รพท/
รพช/สสอ. 
 
 
-บุคล
ภายนอก 

- ตค.๒๕๖๓-กย.๒๕๖๔ -หนวยงาน
เปาหมายการ
ประเมินผาน
เกณฑ ITA รอย
ละ ๙๐ 
-ระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
ของหนวยงานดี
ขึ้น 

-กลุมงาน
บริหารทั่วไป 
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         หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                                                                              ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป      13  พฤศจิกายน  2563 
หัวขอ   

        1. แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        2. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        1. แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        2. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                              นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
         วันท่ี.....13.....เดือน. พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3. วันท่ี.....13.....เดือน. พฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๖3. 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
วันท่ี.....13.....เดือน. พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3.  
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