
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส ำ นึ ก ให้

ยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชำติเหนือกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตนในกำร
ผ ลิ ต บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง
โรงพยำบำลบ้ำนหลวง 

ประชุมชี้แจง กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้ำนกำร
ทุจริตในหน่วยงำน โดยใช้
โมเดล “STONG” 
ขับเคลื่อนในกำรปรับฐำน
ควำมคิดของกำรเป็น 
“บุคคลสาธารณะ”หรือ 
“ข้าราชการสมัยใหม่”  

เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต
แก่บุคลำกรใน
โรงพยำบำลบ้ำนหลวง 

บุคลำกรของ 
โรงพยำบำล
บ้ำนหลวง 

ร้อยละ 92 ของ
โรงพยำบำลบ้ำนหลวง
ได้รับกำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึก ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

-  ม.ค. 2564  - 
มี.ค. 2564 

งำนพัฒนำ
บุคลำกร 

2. วำงระบบรำกฐำนกำร
น ำค่ำนิยม MOPH เป็น
รำกฐำนในกำรสร้ำง
วัฒนธรรมต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

อบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับ
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ทำงด้ำนจริยธรรมและกำร
รักษำวินัยรวมทั้งกำร
ป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย 

เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต
แก่บุคลำกรใน
โรงพยำบำลบ้ำนหลวง 
 
 
 
 
 

 

บุคลำกรของ
โรงพยำบำล
บ้ำนหลวง 

ร้อยละ 92 ของ
ข้ำรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำน
รำชกำร/ลูกจ้ำง
ชั่วครำว/พนักงำนกระ
มรวงสำธำรณสุข มีควำม
เข้ำใจและถือปฏิบัติตำม 
พรบ.ข้ำรำชกำรพลเรือน 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

-  ธ.ค. 2563 – 
มิ.ย. 2564 

งำนพัฒนำ
บุคลำกร 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนกำรสร้ำง
เครือข่ำยบุคลำกรด้ำน
สุขภำพ เพื่อป้องกัน 
และหยุดยั้งกำรทุจริต 

จัดตั้งชมรมในนำม ชมรม 
STRONG บ้านหลวง
พอเพียงต้านทุจริต ภำยใต้
แนวคิด จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต หรือโมเดล STRONG 
ที่ใช้พันธะสัญญำร่วมกัน 
คือ “สำธำรณสุข ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิต
พอเพียง 
 

เพ่ือรณรงค์หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงำนมี
กลไกในกำรเฝ้ำระวัง 
และหยุดยั้งกำรทุจริต 

บุคลำกรของ
โรงพยำบำล
บ้ำนหลวง 

มีกำรร่วมกลุ่มของ
บุคลำกรในหน่วยงำนใน
นำม ชมรม STRONG 
บ้ำนหลวงพอเพียงต้ำน
ทุจริต จ ำนวน 1 ชมรม 

 - ธ.ค. 2563 – 
มี.ค. 2564 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้ำงควำมตระหนักให้
ผู้บริหำรทุกระดับมี
ควำมรับผิดชอบ 

1. จัดท ำมำตรกำร กลไก 
และวำงระบบในกำร
ด ำเนินกำร ก ำหนดให้มี
กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 

เพ่ือกำรประเมินกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนเปิดเผยกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำง
ตรงไปตรงมำ มี
ควำมถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรได้สะดวก 

ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูล 

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่ 
1 กำรเปิดเผยข้อมูล 

- ธ.ค 2563 – 
ก.ย. 2564 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA) 
-งำนศูนย์ข้อมูล 
 

2. ประกำศเจตจ ำนงสุจริต
ของผู้บริหำร และ
บุคลำกรในหน่วยงำน 

เพ่ือแสดงถึงเจตนำรมณ์
หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติ
หน้ำที่และบริหำร
หน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใสเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

1 ครั้ง/ปี ผู้บริหำร และบุคลำกร
ในโรงพยำบำลบ้ำนหลวง 
มีกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

- 9 ธันวำคม 
2563 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA) 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. เพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบกำรปฏิบัติงำน
ให้มีควำมโปร่งใสใช้
ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  กำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริต
หัวข้อ "กฎหมายและ
กฎระเบียบการเงินการ
คลังและพัสดุ" โดย
วิทยำกรจำกส ำนักงำน
คลังจังหวัดน่ำน 

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

 

หัวหน้ำ
หน่วยงำนและ
ผู้ปฏิบัติงำน 
ร่วมกับ คป
สอ. จ ำนวน 
45 คน 

 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ำร่วมอบรมฯ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน
กำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริต 

 

9,300 ก.พ. 2564 – 
มี.ค. 2564 

 
 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA) 
 
 
 
 

 

2. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลักและ
ภำรกิจสนับสนุนของ
หน่วยงำน 

เพ่ือก ำกับดูแล 
มำตรฐำนและควำม
เป็นธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนและกำร
ให้บริกำรที่เป็น
รูปธรรม 

กลุ่มงำนใน
โรงพยำบำล
บ้ำนหลวง 

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
งำนในโรงพยำบำลจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

- ธ.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2564 

หัวหน้ำกลุ่มงำน 

 
 
 
 
 
 
 



-8- 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. เพิ่มประสิทธิภำพกลไก
กำรเสริมสร้ำงวินัยและ
ระบบคุณธรรม 

1. จัดท ำคู่มือกำด ำเนินงำน
เรื่องร้องเรียนกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

2. จัดท ำคู่มือกำด ำเนินงำน
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

3. จัดท ำกรอบแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรมในกำรป้องกัน
กำรรับสินบนทุกรูปแบบ  

4. จัดท ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรยืมพัสดุประเภทใช้คง
รูประหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ 

5. จัดท ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลืองระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐ 

6. จัดท ำแนวกำรปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงำน 

เพ่ือยกระดับกลไก 
มำตรกำร กระบวนงำน 
และพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรใน
โรงพยำบำลบ้ำนหลวง 
ในกำรป้องกันกำร
ทุจริตให้เท่ำทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรทุจริต 
 

มีกำรจัดท ำ
คู่มือ/แนวทำง 
อย่ำงน้อย 6 
คู่มือ 

รอ้ยละ 80 ของ
บุคลำกรในโรงพยำบำล
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ/
แนวทำงท่ีก ำหนดไว้ 

- ธ.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2564 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA) 

 
 



3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
1. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

1. สร้ำงควำมตื่นตัวในกำร
แสดงออกต่อเหตุกำรณ์
ทำงสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทำงสังคม 
และ/หรือกฎหมำย  

พัฒนำเครื่องมือกำร
แจ้งเบำะแสกำรกระท ำ
ผิดให้หลำกหลำย
ช่องทำง 

อย่ำงน้อย 3 
ช่องทำง เช่น 
โทรศัพท์, 
ไปรษณีย์, 
เว็บไซต์, 
Facebook 

สร้ำงช่องทำงกำรให้
ข้อมูลกำรทุจริตได้ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง 

- ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA) 
งำนศูนย์ข้อมูล 

2. ก ำกับติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ/
แนวทำง ที่ก ำหนดไว้ 

เพ่ือควบคุมก ำกับ 
ติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรใน
หน่วยงำน 

บุคลำกรใน
โรงพยำบำล
บ้ำนหลวง 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลำกรในโรงพยำบำล
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือ/
แนวทำงท่ีก ำหนดไว้ 

- ธ.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA) 
 

2. พัฒนำเครือข่ำยและ
บูรณำกำรกระบวนกำร
ด้ำนกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

กิจกรรมจิตอำสำ มุ่งเน้น
กำรมีส่วนรวมกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ "บวร" 
(บ้ำน-ชุมชน/วัด-ศำสน
สถำน/โรงเรียน-ส่วน
รำชกำร) 

มุ่งเน้นกำรมีส่วนรวม
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของ "บวร" (บ้ำน-
ชุมชน/วัด-ศำสน
สถำน/โรงเรียน-ส่วน
รำชกำร) 

สมำชิกชมรม
จริยธรรม 
จ ำนวน 124 
คน 

ร้อยละ 80 ของสมำชิก
ชมรมจริยธรรมเข้ำร่วม
กิจกรรม 

- ธ.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

กลุ่มบริหำรงำน
ทั่วไป (ITA) 

 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้จัดท ำ  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ  ลงชื่อ................................... ..............ผู้อนุมัติ 
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            เจ้ำพนักงำนพัสดุ          นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                  นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนหลวง 
 

 


