
ยุทธศาสตร์/

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม

______________a_________1.

วัตลุประสงค์ งบประมๆผ
ระยะเวลา

ดำเนินการ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเปัาหมาย ผ้รับผิดขอบ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างวัฒนธรรมต่อด้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝืงวิธีคิดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการอึดถีอประโยชน์ชองเทศชาตเหนือกว่าปรรืtowjส่านตน สร้างระษบคิศ 

“ แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น ” (Digital Thinking) และ “ แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ ” (Digital Thinking) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากร
วัตลุประสงค

๑. เพี่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับฐานความคิดแก่บุคลากรโรงพยาบาลลอง ให้นืสำนึกโนคุณธรรมคาามชืลสัศย์สุารศ และให้มีความรอษรู้ทีเทมาะสม บนหลักการพฺอประมาณ 
มีเหตุผล มึภูมีคุ้มก้นพี่ดีอึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาต ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนราม นำโปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทึสมตุล

๒. เพ่ีอเสริมสร้างระบบฐานคิดการอึดถือประโยชน์ชองเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน สร้างระบบคิด "แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น’, (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ" (Digital Thinking) 
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรม

๓. เพี่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานโรงพยาบาลลอง ในการผลักดัน ให้เกิดสังคมที่1ม่ทนต่อการทุจริตและต้านทจริตทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 0.6)
ปลูกสงจิตสำนึกให้อึดถือ 
ผลประโยชน์รเสง 
ประเทศชาติเหนือกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน ใบการ 
ผลตบุคลากรชอง 
สถาบันการศึกษาในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุขที่มา 
รับการนึกงานใน 
โรงพยาบาลลอง

๑. ปฐมนิเทศนักศึกษานึกงาน - เพี่อให้นักศึกษานึกงานมีจิตสำนึก 
อึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

- เพี่อให้นักศึกษานึกงานมีเจตคติที่ดี 
ต่อหน่วยงานโรงพยาบาลลอง

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒๕๖๓

- จำนวนนักศึกษานึกงานที่ 
ได้รับการปฐมนิเทศ

ร้อยละ
๑๐๐

งานการ
เจ้าหน้าที่



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์/

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาผ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ผ้ร้บผิดชอบ

ตัวชี้วัต เป้าหมาย

ทลชุทรที่ ©.๒ 
ปลูกฝิงจิตสำนึกใท้ยึดถือ 
ผลประโยชน์ของ 
ประเทศชาติเหนือกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน ใน 
บุคลากรของโรงพยาบาล 
ลอง

๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบ้ติราชการ 
เพื่อส่งเสริมและป้องกันการทุจริต 
แก่หน่วยงาน

- เพื่อให้เจ้าหนัาที่!รงพยาบาลลองมี 
จิตสำนึกยึดถือผลประโยชน์ของ 
ประเทศชาติเหนึอกว่าประโยชน์ส่วน
ตน

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่!รงพยาบาลลองมี 
ทัศนคติที่ด ีมีแรงจูงใบในการ 
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒๕๖๓

- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่!ด้รับ 
ข้อมูลข่าวสารกฎหมายๆ

- ความถี่ในการเผยแพร่/
ข่องทาง

ร้อยละ ๙๐

๑ครั้ง/
๑ ช่องทาง / 

๑ เดือน

งานการ
เจ้าหน้าที่

กลยุทรท่ี «.๓ 
วางระบบรากฐานการนำ 
ค่าน้ยม MOPH เนึน 
รากฐานในการสร้าง 
วัฒนธรรม ต่อต้านการ 
ทุจร้ต

๓ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ - เพื่อให้บุคลากรใหม่มีจิตสำนึกยึดถือ 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เงฒือกว่าประโยชน์ส่วนตน

- เพื่อให้บุคลากรใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อ 
หน่วยงานโรงพยาบาลลอง

๑ ต.ค. ๒๕๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒๕๖๓

- จำนวนบุคลากรใหม่ที่!ด้ร้บ 
การปฐมนืเทศ

ร้อยละ
๑๐๐

งานการ
เจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที ่&.๔ 
สนับสบุนการสร้าง 
เครือข่ายบุคลากรด้าน 
สุขภาพ เพื่อป๋องกัน และ 
หยุดย้ัง การทุจริต

๔. จดตั้งชมรมจริยธรรม / กลุ่ม 
ตรวจสอบการบริหารงานๆ

- เพื่อให้หน่วยงานมีเครือข่ายป้องกัน 
และหยุดยั้ง การทุจริต

- เพื่อให้บุคลากรทุกระด้บมีส่วนร่วมใน 
การป้องกัน และหยุดยั้ง การทุจริต

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒๕๖๓

- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
ชมรมจริยธรรม / กลุ่ม 
ตรวจสอบฯ

ร้อยละ ๕๐ - งานการ
เจ้าหน้าที่
-ชมรม
จริยธรรม
- กลุ่มตรวจสอบ



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์/

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม วัตสุประสงค์ งบประมาณ

ระยะเวลา

ดำเนินการ

ดัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

คัวช้ีวัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท ๒ สร์างกลไกป็องกันการทุจริต
มุ่งเน้นการกำหนดกลไกด้านการบีองกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการปฎน้ติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อไม่ใ'ด้^ดการทจุรต้ 

วัดสุประสงค์
เพื่อยกระดับกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการ ป้องกัน 

การทจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทจริต
กลยุทธที ่๒.©
สร้างความตระหนักให้ 
ผู้บริหารทุกระดับมีความ 
พร้อมรับผิด 
(Accountability)

<£. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 
ต่อต้านการทุจริต (เจตจำนงสุจริต) 
ของผู้บริหาร

- เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับของ 
โรงพยาบาลลองมีความตระหนักใน 
การพร้อมรับผิด

- เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความ 
เชื่อมั่นเชื่อถีอในการร่วมลงทุนกัน 
โรงพยาบาลลอง

๑ ต.ค. ๖๕๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒£๖๓

- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เช้าร่วม 
กิจกรรม

ร้อยละ £๐ งานการ
เจ้าหน้าที่

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
การปฏีบ้ติงานให้มีความ 
โปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดย 
ชอบ ด้วยกภหมาย

๖. จัดทำและดำเนินการตามกรอบ 
แนวทางการดำเนินการเพื่อ 
ล่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ปึงบประมาณ พ.ศ.๒£๖๓

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลลอง ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ผู้มีล่วนได้ส่วนเสียพึง 
พอใจ

- ๑ ต.ค. ๒£๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒£๖๓

- ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อ 

จัดจ้าง
๐ กลุ่มงานบริหาร 

ทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ 
เพิ่มประสิทธิภาพกลไก 
การเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

๗. จัดทำและตำเนินการตามกรอบ 
แนวทางการบริหารงานบุคคลๆ 
(ผู้มีผลสัมฤทธึ้การปฏิบ้ติงานตํ่า)

- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลชอง 
โรงพยาบาลลอง โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบไต้ ผัปฏีนิติงานพิงพอใจ

- ๑ ต.ค. ๒£๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒£๖๓

- ข้อร้องเรียนด้านบริหารงาน 
บุคคล

๐ กลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป



แผนปฏิบ้ตการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์/

มาตรการ
วัตถปุระสงค์

ระยะเวลา ดัวซ็วัดผลส์าเร็จและเป้าหมาย ผูร้ับผิดซอบ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ดำเนินการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปราม การทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการไต้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเท่าท้นต่อพลวัตรของการทุจริต 
๖. เพื่อพัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต
๓. เพิ่มประสิทธิภาพไนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อไห้ผ้กระทำความผิดถุกลงโทษหางวินัย ต้วยความรวดเร็ว โปร่งไส เป็นธรรม ฎกต้องตามหูสักกฎหมาย เท่าท้นต่อสถานการณ์การทุจริต

กลยุทธท่ี ๓.®
เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปราบปรามการทจริต

๘. ปรับปรุงและดำเนินการตาม 
มาตรการในการป้องกันการรับ 
สินบน ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ลอง บ ี๖£๖๓

๘. จัดประชุมคณะกรรมการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนๆ เพื่อ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน ์
ทับช้อนของโรงพยาบาลลอง ป ี
๖£๖๓

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม 
การทจริต

- เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนใน 
การดำเนินงานของโรงพยาบาลลอง

๑ ต.ค. ๒£๖๒ - 
๓0 ก.ย.๖£๖๓

๑ ต.ค. ๒£๖๒ - 
๓0 ก.ย.๒£๖๓

- ข้อร้องเรียนเรื่องการรับ 
สินบน

- ข้อร้องเรียนเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับช้อน

กลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป

กลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป



แผนปฏิบ้สิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลลอง จ้งหวัดแพร ่ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์/

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม จัตถประสงค์

ระยะเวลา ตัวชี้ว้ดผลสำเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
งบประมาผ

ดำเนินการ ดัวชี้วัด เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต (ต่อ)

กลยุทร์ที่ ๓.©
เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ปราบปรามการทุจริต 

(ต่อ)

ด๐. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อช้ีแจง 
เรื่อง มาตรการในการบีองกินการ 
รับสินบน 1 ผลประโยชน์ทับช้อน, 
และมาตรการในการบริหารงาน 
บุคคลผูมีผลส้มฤทธึ้1นการ 
ปฎิบ้ติงานตํ่า

- เพื่อไท้เจ้าหน้าที่รับทราบและเช้าใจ 
กระบวนการบีองกันและปราบปราม 
การทุจริต

๑ ต.ค. ๒<£๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒<£๖๓

จำนวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 
ประชุมๆ

ร้อยละ <£๐ กลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป

กสยุทรที ่๓.๒ 
พฒนาเคริอข่ายและ 
บูรณาทารกระบวนการ 
ด้านการปราบปรามการ 
ทุจริต

๑๑. พัฒนาระบบการตอบสนอง 
ข้อร้องเริยนของหน่วยงาน โดย 
การปรับปรุงคู่มือข้อร้องเรียน,
เพิ่มช่องทางในการตอบสนอง 1 
กิาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๆลๆ

- เพื่อสร้างและพัฒนากลไกและ 
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มื 
ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเท่า 
ท้นดือพลวัตรของการทุจริต

๑ ต.ค. ๒<£๖๒ -
๓๐ ก.ย.๒<£๖๓

- คู่มึอข้อร้องเรียนได้รับการ 
ปรับปรุงและพัฒนา

- ช่องทางตอบสนองข้อ 
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ชัดเจน

๑ ค รัง

อย่างน้อย
๓ ช่องทาง

- กลุ่มงาน 
บริหารท่ัวไป
- ศูนย์ร้องเรียน 
ร้องทุกข์

ลงชอ............................................ผู้เสนอแผน

(นางสาวประภาพร โกสีน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

๑ ตุลาคม พ.ศ.เอ<£๖๒

ลงชื่อ. 3k......... ................................... ผ้เหนชอบแผน

(นางสาวจารุณ ีจันทร์เดือน)

หัวหนัากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒<£๖๒

ลงชื่อ..................................................
, * V . _ \

.ผู้อบุมตแผน

(นายเฉลิมชัย คุณชมภู)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 

๑ ตุลาคม พ.ศ.๒<£๖๒


