
 
 
 
 
 

แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

แผนระดับปฏิบตัิการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบบัน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการ
ป้องกันการทุจริตจากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสขุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  

สำนักงานสาธารณสขุจังหวดัน่าน 
สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ 
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หลักการและเหตผุล 

  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ซึ่งการดำเนินการที่ให้บงัเกิดผลเป็นรปูธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้
คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระทำ
ความผิดอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ภายใต้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63 
ตลอดจนกรอบยุทธ์สาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารสุข ระยะ  
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 

  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์และ
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ต่อไป 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
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เป้าประสงค์ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90  

วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพื่อเกิดวัฒนธรรมสุจริตในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต 
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม 
4. เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การกำหนดยุทธศาสตร์ 

 เพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกลไก
การปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและการดำเนินชีวิต มาตรการ 3 ป. 
1 ค. ที่กำหนดมาตรการว่า ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจึงกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ โดย
สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทจุริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝงัวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตนสร้างระบบคิด “แกทุ้จริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทจุริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking) 
คุณธรรมเชิงสัมพทัธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สรา้งกลไกป้องกันการทุจริต 

มุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มปีระสทิธิภาพเพื่อเสรมิสร้างการปฏิบัตงิานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมสี่วนร่วมของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเพือ่ไม่ให้เกิดการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

มุ่งเน้นการปรับปรงุและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1. วางระบบรากฐานการนำ
ค่านิยม MOPH  และ
คุณธรรมองค์กร “พอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา” และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จรรยาข้าราชการ
ของสำนักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขเป็นแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริต 

1. อบรมให้ความรู้ขา้ราชการ
หรือบุคลากรที่บรรจุใหม ่
เก่ียวกับ จริยธรรมการเป็น
ข้าราชการกฎหมาย ระเบยีบที่
เก่ียวข้องกับการปฏบิัตงิาน 

บุคลากรใหม่ท่ีได้รับการอบรม
เสริมสร้างความรู้และปลุก
จิตสำนึกมีความเข้าใจและถือ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้าราชการบรรจุใหม่
หรือบุคลากรใหม่ทุกคน 

- ต.ค. 2562 – 
มิ.ย. 2563 

งาน HRD 

2. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรม จรรยา
วิชาชีพ และค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข 

หน่วยงานหรือหน่วยบริการที่มี
การส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยา
ข้าราชการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จรรยาวิชาชพีต่างๆ ร้อยละ 80 

หน่วยงาน/หน่วย
บริการ 

- ธ.ค.2562 - 
ก.ย.2563 

งาน HRD 

 
 
 

 
ลงช่ือ.................................................ผูจ้ัดทำ ลงช่ือ.................................................ผูเ้ห็นชอบ ลงช่ือ................................... ..............ผู้อนมุัติ 
              (นางโชติกา   ติฉัน)           (นางสาวสรุีย์พรรณ   วังแสง)                  (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
               นักวิชาการพัสด ุ          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (ตอ่) 
 
กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
 
2. ปลุกจิตสำนึกต่อตา้นการ
ทุจริต สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต เสริมสร้างพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชนทกุ
ภาคส่วนเพ่ือต้านการทจุรติ 
 

 
ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ในสงักัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อตา้นคอร์
รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขา้
ร่วมกิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลักดันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

 
ผู้บริหารและเจา้หน้าที่
ในสังกัดโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 

 
- 

 
ธ.ค. 2563 

 
ร่วมกับ
สำนักงาน 
ป.ป.ช. จงัหวดั
น่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.................................................ผูจ้ัดทำ ลงช่ือ.................................................ผูเ้ห็นชอบ ลงช่ือ................................... ..............ผู้อนมุัติ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทจุริต 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางมาตรการเสริมในการ
สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย 
สร้างความตระหนักให้บริการ
และบุคลากรมีความพร้อมรับ
ผิด 

การประกาศเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารและบคุลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข และมีการ
สื่อสารจริยธรรมที่ทรงพลังที่
แสดงออกถึงความโปร่งใสในการ
บริหารราชการ 

หน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว มีการประกาศ
เจตจำนงสุจริตร้อยละ 100 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ธ.ค 2562 - 
มิ.ย.2563 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
 

2. พัฒนาหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวในการเข้าร่วม
ประเมิน ITAเพื่อให้ทุก
ขั้นตอนของระบบราชการมี
ความโปรง่ใสตรวจสอบได้
และให้การปฏิบตังิานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวมีความซ่ือสตัย ์
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมการพัฒนาและประเมิน 
ITAสำหรับหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

หน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ร้อยละ 90 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ธ.ค 2562 - 
ก.ย.2563 

กลุ่มงานบริการ
ทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทจุริต (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. พัฒนาความรู้และ
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการปฏิบตัิงาน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้

1. อบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุ
ตาม พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงานในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว สง่ผู้ปฏิบัตงิานเข้า
ร่วมอบรม ร้อยละ 100  

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ธ.ค.2562 – 
มี.ค. 2563 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
 

 
2. อบรมให้ความรู้บคุลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
เก่ียวการป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

 
กลุ่มงานในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวส่งผูป้ฏิบตัิงานเข้า
ร่วมอบรม ร้อยละ 100 
 

 
กลุ่มงานใน 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

 
- 

 
เม.ย.2562 -
มิ.ย.2563 

 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ.................................................ผูจ้ัดทำ ลงช่ือ.................................................ผูเ้ห็นชอบ ลงช่ือ................................... ..............ผู้อนมุัติ 
              (นางโชติกา   ติฉัน)           (นางสาวสรุีย์พรรณ   วังแสง)                  (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
               นักวิชาการพัสด ุ          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

9 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สืบสวน สอบสวนข้อ
ร้องเรียน กลา่วหา ให้มี
ประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สืบสวน สอบสวน เร่ืองร้องเรียน 
กล่าวหาบคุลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เร่ืองร้องเรียน กล่าวหา 
สามารถสืบสวน ดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ร้อยละ 100 
 

บุคลากรในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ธ.ค.2562 - 
ก.ย.2563 

คณะกรรมจัดการ
เร่ืองร้องเรียนและ
เจรจา ไกล่เกลีย่ 

2. พัฒนาเครือข่าย ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในสงักัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
พัฒนากระบวนงานตาม
มาตรฐานในการประเมิน ITA  
 

1.จัดประชุมชี้แจง้แนวทางการ
ดำเนินการประเมิน ITA  
 

บุคลากรมีความเขา้ใจใน
กระบวนการประเมิน ITA 
ร้อยละ 90 
 

บุคลากรในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ธ.ค.2561 - 
ก.ย.2562 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

2.พัฒนาเครือขา่ยตรวจสอบความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน เพื่อการ
บริหารงาน ที่โปร่งใสร้อยละ 
100 

บุคลากรในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ธ.ค.2562 - 
ก.ย.2563 

บุคลากรใน รพ.  
สมเด็จพระยุพราช
ปัว 
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