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สวนท่ี 1 
การจัดทําแผนการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรม 

โรงพยาบาลหนองมะโมง ป 2562 
แผนการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองมะโมง 

จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และแผนแมบท การปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเปนการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรมและอยางตอเนื่อง 
บนพื้นฐานบริบทของชุมชน   ใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต  การยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยใหเกิดความเขมแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการ
สรางวัฒนธรรมสุจริตแบบ “ระเบิดจากขางใน”ตามแนวคิดใหคุณธรรมนําการพัฒนา ยั่งยืนดวยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน การปลูกฝงวัฒนธรรมใหเจาหนาที่เกิดการไมทนตอการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  การปลูกฝงฐานความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  การแสดง
เจตจํานงสุจริตของผูบริหารหนวยงาน การจัดซื้อจัดจาง การเร่ียไร  การใหและรับของขวัญ  การสงเสริม
วินัยขาราชการการคุมครองจริยธรรม  แผนบริหารความเสี่ยงดานทุจริตหรือดานผลประโยชนทับซอน 
การตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  กลุมจิตพอเพียงตานทุจรติ ฯลฯ เปนตน ประกอบดวย 3 มิติ 
ดังน้ี 
มิติที่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

มุงเนนการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเสริมสรางระบบฐานคิดการยึดถือประโยชนของเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน สรางระบบ
คิด “แกทุจริต ตองคิดเปน”(Digital Thinking) และ “แกทุจริต ตองคิดแยกแยะ” (Digital Thinking)
คุณธรรมเชิงสัมพัทธซึ่งเปนการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแยงเชิงคุณธรรมแกบุคลากร 

กลยุทธที่ 1 ปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนใน
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการสรางเครือขายบุคลากรดานสุขภาพ เพื่อปองกัน และหยุดย้ังการทุจริต 
มติิที่ 2 สรางกลไกปองกันการทุจริต 

มุงเนนการกําหนดกลไกดานการปองกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสรางการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยางมีสวนรวมของทุกหนวยงานในสังกัดเพ่ือไมใหเกิดการทุจรติ 

กลยุทธที่ 1 สรางความตระหนักใหผูบริหารทุกระดับมีความพรอมรับผิด (Accoutabiiity) 
กลยุทธที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลยพินิจโดยชอบดวย

กฎหมาย 
กลยุทธที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 
 
 

2/มิติที่3... 
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มิติที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตางๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ัง

ระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาเครือขายและบูรณาการกระบวนการดานการปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองมะโมง ป 2562 
มิตทิี่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

1 ปลูกฝง
จิตสํานึกใหยึดถือ
ผลประโยชนของ 
ประเทศชาติ
เหนือกวา 
ประโยชนสวนตน
ในบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN 

เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลตาม 
มาตรฐานดานอนามัยและ 
สิ่งแวดลอม 

ระดับความสําเร็จของ
การ 
ประเมิน โครงการ 
GREEN 
& CLEAN HOSPITAL 

ระดับดีมาก+ 
plus 

ไตรมาส 1 8,400.-บาท 

 2.การอบรมใหความรูตาม
โครงการ การเสริมสรางจริยธรรม 
ปองกันและตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน
ทับซอนโรงพยาบาลหนองมะโมง 
ป 2562 

เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมและ
คานิยมสุจริตใหบุคลากร
โรงพยาบาลหนองมะโมงปฏิบัติงาน
อยางซื่อสัตยสุจริต ปองกัน
พฤติกรรมการกระทําผิดและเอื้อ
ตอการมีผลประโยชนทับซอน 

รอยละของบุคลากร 
กลุมเปาหมาย เขารบั
การอบรมเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

รอยละ 50 ไตรมาส 3 11,250.-บาท 

 3. การประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
ปองกันและตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
แนวทางในการปองกันและตอตาน
การทุจริต 

จํานวนคร้ังที่จัด 
ประชาสัมพันธเก่ียวกับ 
การปองกันและตอตาน 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 

2 ครั้ง/ป ไตรมาส 1 - 

 



 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

 4. การมีสวนรวมในกิจกรรมพิธี
ถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปน
ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 

เพ่ือการมีสวนรวมในพระราชพิธีฯ 
ซึ่งมีหัวหนาสวนราชการประจํา
อําเภอจัดใหมีข้ึนเปนประจํา 

จํานวนคร้ังที่เขารวม 
กิจกรรมพิธีถวายสัตย 
ปฏิญาณเพ่ือเปน 
ขาราชการที่ดีและพลัง
ของแผนดิน 
 

1 ครั้ง/ป ไตรมาส 3 - 

2. สนับสนุนการ
สรางเครือขาย
บุคลากรดาน 
สุขภาพ เพ่ือ
ปองกัน และ
หยุดยั้งการทุจรติ 

การจัดใหมีกลุมจิตพอเพียงตอตาน
ทุจริต โรงพยาบาลหนองมะโมง 
อยางเปนทางการ 

เพ่ือใหมีการรวมกลุมของ 
เจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อ 
การบริหารงานที่โปรงใส 

การรวมกลุมของ
เจาหนาที่เพื่อการ
บริหารงานที่โปรงใส
อยางเปนทางการ 

1 กลุม ไตรมาส 1 - 

 
 
 
 
 
 
 



 
มิตทิี่ 2 สรางกลไกปองกันการทุจริต 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

1. สรางความ
ตระหนักให 
ผูบริหารทุกระดับมี
ความพรอมรับผิด 
(Accoutabiiity) 

1.จัดทํา/ปรับปรุงคูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาล
หนองมะโมง 

เพ่ือเปนคูมือใหบุคลากรในองคกรมี
ความรูความเขาใจดานการปองกัน
การทุจริต 

จํานวนคร้ังของการ 
ทบทวนความเสี่ยงเพ่ือ 
ปรบัปรุงคูมือปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน 

1 ครั้ง/ป ไตรมาส 1 - 

 2.มาตรการปองกันการทุจริตและ
แกไขการกระทําความผิดวินัยของ
เจาหนาที่โรงพยาบาลหนองมะโมง 

เพ่ือพัฒนา กลไกและมาตรการ ท่ี
สนับสนุนใหเกิดการปองกันการ
ทุจริต 

จํานวนเรื่องที่จัดทํา 
มาตรการปองกันการ 
ประพฤติผิดและการ
ทุจริตภาครัฐ 

4 เร่ือง/ป ไตรมาส 3 - 

2. เพ่ิมประสิทธภิาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ใหมีความโปรงใส ใช
ดุลยพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

1. มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรม” 

เพ่ือใหเจาหนาที่มีความซื่อสัตย 
โปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
จรรยาวิชาชีพ 

รอยละของเจาหนาท่ีที่ 
กระทําผิดจรรยาวิชาชีพ 

ไมเกินรอยละ 
1 

ไตรมาส 1 - 

 2.การจัดทําระบบการควบคุม
ภายใน ประจําป 2562 

เพ่ือใหผูบริหาร/ผูปฏิบัติงาน 
ดําเนินกิจกรรมกระบวนการ/
ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยงตาม
แนวทางของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความสําเร็จในการ 
จัดทําระบบความคุม
ภายใน 

ระดับ 5 ไตรมาส 2, 
4 

- 



กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

 3.การประเมินคณุธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน (ITA) 
ประจําป 2562 

เพ่ือใหผูบริหาร/ผูปฏิบัติงาน 
ดําเนินกิจกรรมกระบวนการ/
ขั้นตอน การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับความสําเร็จในการ 
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสของ
หนวยงาน (ITA) 
รอยละการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน 
(ITA) 

ระดับ 5 
 
 
 

มากกวารอย
ละ 95 

ไตรมาส 1 
 
 
 

ไตรมาส 4 

- 
 
 
 
- 

3 เพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกการเสริมสราง
วินัยและระบบ
คุณธรรม 

1.การอบรมใหบุคลากรในสังกัด มี
ความรู และปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบท่ีเก่ียวของในหนาที ่
 

เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย
และทันสมัย 
 

เจาหนาท่ีกลุมเปาหมาย 
ไดรบัการพัฒนาดานองค 
ความรูตามเกณฑที่
กําหนด 
จํานวนอุบัติการณ ขอ
รองเรียนเก่ียวกับ
ความผิดทางวินัย 
 

2คร้ัง/คน/ป 
 
 
 

0 

ไตรมาส 1-
4  
 
 
ไตรมาส 1-
4 

100,000 
(อบรม 
ภายนอก) 

 
- 

 2.การปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ 
ระเบียบ วินัย รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

เจาหนาท่ีใหมไดรับการ 
ปฐมนิเทศ 
 

1 คร้ัง/คน  ไตรมาส 1-
4 

- 

 
 

 



 
มิตทิี่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

จัดใหมีศูนยรับเร่ืองรองเรียนดาน
การทุจริต 

เพ่ือใหมีชองทางในการรับแจง
เบาะแสฯ ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยตอผูแจง 

มีศูนยรับเร่ืองรองเรียน 1 ศูนย ไตรมาส 1 - 

2. พัฒนาเครือขาย
และบูรณาการ
กระบวนการดาน 
การปราบปรามการ
ทุจริต 

การใหความรูในการปฏิบัติหนาท่ี
เฝาระวงั แจงเบาะแสและตอตาน
การทุจริตในหนวยงาน 

เพ่ือใหมีความรูในการปฏิบัติ 
หนาที่เฝาระวงั แจงเบาะแส 
และตอตานการทุจริตใน 
หนวยงาน 

จํานวนเรื่องที่ใหความรูฯ 4 เร่ือง/ป ไตรมาส 3 - 

 
 
 






