
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลจัตุรสั 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   :  สรา้งรากฐานวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต พอเพยีง วินัย สุจริต จิตอาสา  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH 
และวัฒนธรรมสุจริตส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ จรรยาข้าราชการ 
คุณธรรมที่พึงปฏิบัติ 

วางระบบรากฐานการน า
ค่านิยม MOPH และคุณธรรม
องค์กร “พอเพียง วินับ สุจริต 
จิตอาสา” เป็นแนวทาง
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของบุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน ร้อยละ 
๑๐๐ 

บุคลากรทุกคน - ตุลาคม ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖4 

-ระดับความส าเร็จ
การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หน่วยงานใสสะอาด 
- เป็นหน่วยงาน
คุณธรรม 

คณะท างาน
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

๒. แสวงหาและบูรณาการ 
การพัฒนาเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต 
- พัฒนาศักยภาพและกลไก
ป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร
ทุกระดับสนับสนุนและ
ร่วมมือเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตทุกเครือข่าย 

สร้างเครือข่ายเพื่อป้องกัน
และหยุดยั้งการทุจริต 

ระดับความส าเร็จใน
การสร้างการมีส่วนร่วม 

บุคลากรทุกคน  ตุลาคม ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖4 

ระดับความส าเร็จ
การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หน่วยงานใสสะอาด 
 

คณะท างาน
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลจัตุรสั 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   :  สรา้งรากฐานวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต พอเพยีง วินัย สุจริต จิตอาสา  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๓. จิตอาสา “เราท าความดี 
ด้วยหัวใจ” 

พัฒนาจิตใจเสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
สภาพแวดล้อม สุขภาพของ
ประชาชนดีขึ้น 
 

ระดับความส าเร็จใน
การสร้างการมีส่วนร่วม 

บุคลากรทุกคน ๑๐,๐๐๐ ตุลาคม ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖4 

-ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสา  
 

คณะท างาน
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลจัตุรสั 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   :  เสริมสรา้งกลไกป้องกันการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผดิชอบ 

๑.การประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงและนโยบายต่อต้าน
ทุจริตของผู้บริหารภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน 

สร้างความตระหนักให้บริการ
และบุคลากรมีความพร้อมรับ
ผิด (Accountability) 

หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจ านงและ
วางระบบการป้องกัน
การทุจริต 

ผู้บริหาร 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

- ตุลาคม ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖4 

-ดัชนีความพร้อม
รับผิด คุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน
สูงขึ้น  
 

คณะท างาน
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

๒. การพัฒนาความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ในโรงพยาบาลจัตุรัส 
- ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานใช้
ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ 

ร้อยละคะแนนการ
ประเมิน ITA 

ทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาล 

- ตุลาคม ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖4 

ระดับ คุณธรรม
และความโปร่งใส
การด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานดีขึ้น
ทุกหน่วยงาน  
 

โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

๓. เสริมสร้างความเข้มเข็งใน
การสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรมแก่ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงาน พกส. และ
ลูกจ้างชั่วคราว 

เพ่ิมประสิทธิภาพ กลไกการ
เสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรทุกระดับมี
วินัย/การด าเนินงาน
ทางวินัยลดลง 

บุคลากรทุกคน - ตุลาคม ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖4 

ระดับความส าเร็จ
องค์กรโปร่งใส/
หน่วยงานใสสะอาด 

โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลจัตุรสั 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   :  เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฒันากระบวนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑.ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตโดยใช้
ระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน 

ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานไม่ถูก
ตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกใน
เรื่องการทุจริต 

 
บุคลากรทุกคน 

- ตุลาคม ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖4 

-ประสิทธิภาพการ
ป้องกันยับยั้งการ
กระท าความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ  

คณะท างาน
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

๒. จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
- พัฒนาเครือข่ายตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานในหน่วยงาน 
 

พัฒนาเครือข่ายและบูรณา
การปราบปรามการทุจริตและ
กระบวนงานตามมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

-บุคลากรมีความเข้าใจ
ในกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  
-มีการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายเพ่ือ
การบริหารที่โปร่งใส 

 
บุคลากรทุกคน 

- ตุลาคม ๒๕๖3 –
กันยายน ๒๕๖4 

เป้าหมายการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ 
ITA ร้อยละ ๙2  
-ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงานดีขื้น 

โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 

 
 
 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร ์
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
   โรงพยาบาลจัตุรัส ใสสะอาด รว่มต้านทุจริต 

พันธกิจ  (Mission)   
   สร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทัง้ระบบให้มีประสิทธภิาพและสรา้งเครือขา่ยป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๙๐ 

 
ยุทธศาสตร ์

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างรากฐานวัฒนธรรมสุจรติ ต่อต้านการทุจริต พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทจุริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฒันากระบวนการประเมินคุณธรรมและ 
                                              ความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างรากฐานวัฒนธรรมสุจรติ ตอ่ต้านการทุจรติ พอเพียง วินัย จิตอาสา 
 
  การปลุกจิตส านัก เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ เพื่อสร้างพฤติกรรมสุจริตตลอดจนการต่อต้านทุจริต โดย
อาศัยแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างฐานความคิดเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างระบบ
ความคิดแก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ และเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารและด าเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัด 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการผลักดันให้เกิดสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
๒. ปรับฐานความติดแก่บุคลากรให้มีส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม บนหลักการพอประมาณ มีเหตุผล มีหภูมิคุ้มกันที่ดี ยึดถือ

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ ๑ ปลุกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้านการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการน าค่านิยม MOPH และคุณธรรมองค์กร “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เป็นแนวทางต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 
  มุ่งเน้นการก าหนดกลไก ด้านการป้องกันการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม และเสริมสร้างระบบคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงารนในหน่วยงาน  
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือยกระดับกลไก มาตรการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต และพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน ที่ก าหนดไว้  
 
กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับมีความพร้อมหรับผิด (Accountability)   

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ  
กลยุทธ์ที่ ๓  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพัฒนากระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
       ปรับปรุงและพัฒนากลไก กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  



 
วัตถุประสงค ์

๑. พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
๒. พัฒนากระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   

 
กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริตและพัฒนากระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 

 


