
 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ โรงพยาบาลเขาคอ้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างรากฐานวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางระบบรากฐานการ

น าค่านิยม MOPH และ

คุ ณ ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร 

“พอเพียง วินัย สุจริต จิต

อ า ส า ”  เ ป็ น แน วท า ง

ต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

-ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH 

และวัฒนธรรมสุจริต 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการ จรรยา

ข้าราชการ คุณธรรมที่พึง

ประสงค์ของคนไทย ๔ 

ประการ ประกอบด้วย 

พอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา 

ร้อยละของ

บุคลากรเขา้มา

มีส่วนร่วมใน

การขับเคลือ่น 

ร้อยละ ๑๐๐ 

บุคลากรทกุ

ระดับใน

โรงพยาบาล

เขาค้อ 

- ตค.

๒๕๖๐-

กย.๒๕๖๑ 

-ระดับ

ความส าเร็จการ

มีส่วนร่วมใน

การพัฒนา

หน่วยงานใส

สะอาด 

- เป็นหน่วยงาน

คุณธรรม 

-กลุ่มงาน

บริหาร

ทั่วไป 

๒  สร้างเครือข่ายเพ่ือ

ป้องกันและหยุดยั้งการ

ทุจริต 

-แสวงหาและบูรณาการการ

พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการ

ทุจริต 

-พัฒนาศักยภาพและกลไก

ป้องกันการทุจริตแก่

บุคคลากรทุกระดับ 

-สนับสนุนและร่วมมือ

เครือข่ายต่อต้านการทุจรติ

ทุกเครือข่าย 

ระดับ

ความส าเร็จใน

การสร้างการมี

ส่วนร่วม 

บุคลกรใน

เครือข่าย 

- ตค.

๒๕๖๐-

กย.๒๕๖๑ 

ระดับ

ความส าเร็จการ

มีส่วนร่วมใน

การพัฒนา

หน่วยงานใส

สะอาด 

-กลุ่มงาน

บริหาร

ทั่วไป 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ โรงพยาบาลเขาคอ้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑. สร้างความตระหนัก

ให้บริการและบุคลากรมี

ความพร้อมรับผิด

(Accountability) 

-การประกาศและเผยแพร่

เจตจ านงและนโยบาย

ต่อต้านทุจริตของผู้บริหาร

ภายในหน่วยงานและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

หน่วยงานมี

การประกาศ

เจตจ านงและ

วางระบบการ

ป้องกันการ

ทุจริต 

-ผู้บริหาร

หน่วยงาน-

บุคลากร

สาธารณสุข

ในรพ.เขา

ค้อ 

- ตค.

๒๕๖๐-

มีค.๒๕๖๑ 

ดัชนีความพร้อม

รับผิด คุณธรรม

และความ

โปร่งใสในการ

บริหารงานของ

หน่วยงานสูงขึ้น 

กลุ่มงาน

บริหาร

ทั่วไป 

๒. พัฒนาและยกระดั บ

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด า เนินงานของ

หน่วยงาน ใช้ดุลพินิจโดย

ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ 

 

-การพัฒนาความโปร่งใส

การด าเนินงานของ

หน่วยงานในโรงพยาบาล

เขาค้อทุกระดบั 

-ยกระดับคุณธรรมการ

บริหารงานของหน่วยงาน/

กลุ่มงาน 

หน่วยงานได้

คะแนนการ

ประเมิน ITA 

ระดับสูงมาก 

 

หน่วยงาน

ในสังกัด

โรงพยาบาล

เขาค้อทุก

ระดับ 

- ตค.

๒๕๖๐-

กย.๒๕๖๑ 

-ระดับคุณธรรม

และความ

โปร่งใสการ

ด าเนินงานของ

ทุกหน่วยงานดี

ขึ้นทุกหน่วยงาน

และทุกปี 

-กลุ่มงาน

บริหาร

ทั่วไป 

- ชมรม

จริยธรรม 

๓  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก

การเสริมสร้างวินัยและ

ระบบคุณธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

 

-เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการสร้างวินัยและระบบ

คุณธรรมแก่ข้าราชการ 

ลูกจ้าง พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 

 

บุคลกรทุก

ระดับมีวินัย/

การด าเนินงาน

ทางวินัยลดลง 

หน่วยงาน

ในสังกัด

โรงพยาบาล

เขาค้อทุก

ระดับ 

- ตค.

๒๕๖๐-

กย.๒๕๖๑ 

ระดับ

ความส าเร็จ

องค์กรโปร่งใส/

หน่วยงานใส

สะอาด 

-กลุ่มงาน

บริหาร

ทั่วไป 

 

 

 

 



 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ โรงพยาบาลเขาคอ้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพัฒนากระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

กลยุทธ ์ แนวทางการ

ด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผลลัพธ ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๑.พัฒนาเครือข่ายและ

บูรณาการปราบปราม

การทุจริตและ

กระบวนงานตาม

มาตรฐานการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

-จัดประชุมช้ีแจงแนว

ทางการด าเนินการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

-พัฒนาเครือข่าย

ตรวจสอบความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงานใน

หน่วยงาน 

-บุคลากรมีความเข้าใจ

ในกระบวนการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

-มีการรวมกลุ่มของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เพ่ือการบริหารงานที่

โปร่งใส 

 

หน่วยงาน

ในสังกัด

โรงพยาบาล

เขาค้อทุก

ระดับ 

- ตค.

๒๕๖๐-

กย.๒๕๖๑ 

-หน่วยงานผ่าน

เกณฑ์ ITA ร้อย

ละ ๙๐ 

-ระดับคุณธรรม

และความ

โปร่งใสการ

ด าเนินงานของ

ทุกหน่วยงานดี

ขึ้น 

-กลุ่มงาน

บริหาร

ทั่วไป 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน                                 ลงช่ือ      ผู้อนุมัติแผน 

      ( นายอนุพงษ์   เพียรพลาวุธ )                                                                   ( นายธีรพจน์   ฟักนอ้ย ) 

     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาค้อ 


