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หลักการและเหตุผล 

  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้
คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย แล ะการลงโทษผู้ที่กระท า
ความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด า เนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ภายใต้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หม วด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63 
ตลอดจนกรอบยุทธ์สาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารสุข ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 

  ซึ่งในอนาคต 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566-2570) มุ่งหวังให้กระทรวงสาธารณสุข เกิดวัฒนธรรม สุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและทรงพลัง ตลอดจน  การเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ยั่งยืนด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและ
การด าเนินชีวิตโดยได้น ามาตรการ Three Pronged measures (มาตรการหอก 3 แฉก : LPL) มาใช้ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) การบังคับใช้กฎหมาย 
(Law enforcement) โดยการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก าหนดมาตรการ ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นธรรม (2) การป้องกันการทุจริต 
(Prevention) โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบและปิดช่องโหว่ สร้างและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง และสร้างกลไกเครือข่าย การบริหารงานที่โปร่งใส ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็ง  ของ
กลไกการตรวจสอบและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (3) ความรอบรู้สู้โกง (Literacy) โดยการ ให้องค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการทุจริต มีความรอบรู้ต่อสถานการณ์
การทจุริตที่เปลี่ยนแปลงไป ปลูกและปลุก จิตส านึก ปรับฐานความคิดท่ีตัวบุคคลให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม ออกจากกันได้โดย
อัตโนมัติ และเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามค าขวัญ (Motto) ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against 
Corruption : TAC) 
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ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงพยาบาลบ่อเกลือ จึงเป็นกลไก
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แต่ละระดับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับ 
งานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติต่อไป 

เป้าประสงค์ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 92 

วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในโรงพยาบาลบ่อเกลือ บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลบ่อเกลือ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แนวทางการป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน
ในการไม่ยอมรับการทุจริต ทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดข้ึนในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง กระทรวงสาธารณสุขก าหนด มาตรการ Three 
Pronged measures (มาตรการหอก 3 แฉก : LPL) มาใช้ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  

1. การบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) โดยการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว 
และเป็นธรรม  
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2. การป้องกันการทุจริต (Prevention) โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบและปิดช่องโหว่ สร้างและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง และสร้างกลไกเครือข่ายการบริหารงานที่โปร่งใส ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบและร่วมกันต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ  

3. ความรอบรู้สู้โกง (Literacy) โดยการให้องค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการทุจริต มีความรอบรู้ ต่อสถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป ปลูกและปลุก
จิตส านึก ปรับฐานความคิดท่ีตัวบุคคลให้สามารถ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้โดยอัตโนมัติ  

และขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามค าขวัญ (Motto) ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against 
Corruption : TAC) 

ประเด็นการป้องกันการทุจริต 6 กระบวนการ 

1. กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  การด าเนินการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ต้องวางน้ าหนักไปที่การแก้ไขปัญหาความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการที่ไม่สอดคล้อง  กับแนวความคิดของการเป็น “บุคคล
สาธารณะ” หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” แก้ไขปัญหาโดยใช้ วิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต” ใช้โมเดล “STRONG” ขับเคลื่อนการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลาทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต ฝัง Chip วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยโมเดล STRONG 

2. กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร  ส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA) 

3. กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต  โดยการสร้างและพัฒนากลไกกระบวนการป้องกันการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อ กับหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกัน การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการตามข้อเสนอของส านักงาน ป.ป.ช. ข้อ 1.3.1 “ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อ ท าการหา
รายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล” และข้อ 1.4 “ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน
ทั้งในระดับ สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 
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4. กระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม 
5. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผ่านกลไกชมรม

จริยธรรม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน โดยให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” สร้าง 
“องค์กรคุณธรรม” ให้สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเสริมสร้างระบบ คุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า  ประโยชน์ส่วนตน น าสู่การเป็น
กระทรวงคุณธรรม (Moral  Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูและระบบเครดิตสังคม (Social Credit) 
ส่งเสริม การให้ด้วยพลังเชิงบวก และบูรณาการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน / วัด-ศาสนสถาน / โรงเรียน-ส่วนราชการ) 

6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยา ข้าราชการ มาตรา 78 บัญญัติ
ให้ข้าราชการพลเรือสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ตามท่ีส่วนราชการ ก าหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลบ่อเกลือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

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

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการที่ 1 กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
- ป ลู ก ฝั ง วิ ธี คิ ด  ป ลุ ก
จิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่ อสั ตย์
สุจริต 

- จัดตั้งชมรมในนาม ชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
ภายใต้แนวคิด จิตพอพียง
ต้านทุจริต หรือโมเดล 
STRONG ที่ใช้พันธะสัญญา
ร่วมกัน คือ “สาธารณสุข 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้
ทุจริต จิตพอเพียง 

- ประชุมชี้แจง การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน โดยใช้
โมเดล “STONG” ขับเคลื่อน
ในการปรับฐานความคิดของ
การเป็น “บุคคลสาธารณะ”
หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่”  

 
 

เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก
การไม่ทนต่อการทุจริตแก่
บุคลากรในโรงพยาบาลบ่อ
เกลือ 

บุคลากรของ 
โรงพยาบาลบ่อ
เกลือ 

- มีการร่วมกลุ่ม
ของบุคลากรใน
หน่วยงานใน
นาม ชมรม 
STRONG จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 
โรงพยาบาลบ่อ
เกลือ จ านวน 
1 ชมรม 

- ร้อยละ 100 
ของ
โรงพยาบาลบ่อ
เกลือได้รับการ
เสริมสร้าง
จิตส านึก ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 
 
 
 

-  ธ.ค. 2565  
- มี.ค. 
2566 

- งานพัฒนา
บุคลากร 
- งาน ITA 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการที่ 2 กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
- การบริหารงานที่โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการ
บริหาร ส่วนภูมิภาค 
(MOPH Integrity and 
Transparency 
Assessment : MOPH 
ITA) 

- ตอบแบบวัด การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (MOPH 
Open Data Integrity 
and Transparency 
Assessment : MOIT)  
 

- เพ่ือการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเปิดเผยการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความถูก
ต้อง ชัดเจน ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมลูข่าวสารได้สะดวก 

- ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ร้อยละ 92 

- ธ.ค 2565 
– ก.ย. 
2566 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 
-งานศูนย์
ข้อมูล 
 

- มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

- การเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

- ประกาศเจตนารมณ์หรือ
ค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันว่าจะปฏิบัติ หน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 
ป้องกันการรับสินบน 
ป้องกัน การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และลดการใช้
ดุลพินิจ 

- ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการที่ 2 กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

- จัดท ามาตรการป้องกันการ
ทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย
ยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

- จัดท ามาตรการเรี่ยไร การให้
หรือรับของขวัญ 

- จัดท ามาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การ 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุนของหน่วยงาน 

- สร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 

- เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต 
ป้องกันการรับสินบน 
ป้องกัน การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และลดการใช้
ดุลพินิจ 

- มีการจัดท าคู่มือ/
แนวทาง อย่างน้อย 
6 คู่มือ 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน
โรงพยาบาล
ปฏิบัติงานตาม
คู่มือ/แนวทางท่ี
ก าหนดไว้ 

- ธ.ค. 2565 
– ก.ย. 
2566 

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

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการที่ 2 กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท ากรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในการป้องกันการรับสินบน
ทุกรูปแบบ 

- จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

- จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

- จัดท าแนวการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน 

- จัดท านโยบาย No Gift 
Policy 

- จัดท านโยบายพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึด
หลักคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล 

- เพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ป้องกันการรับ
สินบน ป้องกัน การ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
และลดการใช้ดุลพินิจ 

- มีการจัดท าคู่มือ/
แนวทาง อย่างน้อย 
6 คู่มือ 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรใน
โรงพยาบาล
ปฏิบัติงานตาม
คู่มือ/แนวทางท่ี
ก าหนดไว้ 

 ธ.ค. 2565 
– ก.ย. 
2566 

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

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการที่ 3 กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 

กระบวนการสนับสนุน
แนวร่วมปฏิบัติกับ
ภาคเอกชนในการต่อต้าน
การทุจริต 

- ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การปฏิบัติตนตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตาม
ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ ที่มใิช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2564 

- ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังให้
บุคลากรและภาคประชาชนมี
ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของการเสนอขายยาอย่าง
เหมาะสม 

เพ่ือพัฒนากลไก
กระบวนการป้องกันการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อ กับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- มีการประกาศ
เจตนารมณ์ใน
การปฏิบัติตน
ตามเกณฑ์
จริยธรรมการ
จัดซื้อจัดหายา
และเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา 

- หน่วยงานไม่
จัดซื้อ เพ่ือหา
รายได้ในลักษณะ
ผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทน 

- ร้อยละ 80 
ของบุคลากร
ในโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานตาม
คู่มือ/แนวทาง
ที่ก าหนดไว้ 

- ร้อยละ 100 
ของหน่วยงาน
ไม่รับ
ผลประโยชน์
ต่างตอบแทน 

- ธ.ค. 2565 
– ก.ย. 
2566 

- งานเภสัช
กรรม 
- งาน ITA 

กระบวนการที่ 4 กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

- ประชาสัมพันธ์และจัดท า
มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

 

เพ่ือสร้างและพัฒนากลไก
และกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตให้มี
ความรวดเร็ว เด็ดขาด 
และเป็นธรรม 

มีการจัดคู่มือการ
ร้องเรียนอย่างน้อย 
2 คู่มือ 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ช่องทางการ
ร้องเรียนไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง 
 

- ธ.ค. 2565 
– ก.ย. 
2566 

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

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการที่ 5 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผ่านกลไกชมรมจริยธรรม 

กระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ผ่านกลไกชมรม
จริยธรรม 

- จดัท าแผนปฏิบัติการชมรม
จริยธรรม 

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในกระทรวงสาธารณสุข 
ให้มีความต่อเนื่องและมี
ทิศทางเดียวกัน โดยให้ 
“คุณธรรมน าการพัฒนา” 
สร้าง “องค์กรคุณธรรม” 

มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตและสร้าง
องค์กรคุณธรรม 

ร้อยละ 80 มีการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

- ธ.ค. 2565 
– ก.ย. 
2566 

คณะท างาน
จัดท าและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม
คุณธรรม
ของ
หน่วยงาน 

กระบวนการที่ 6 กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 

กระบวนการคุ้มครอง
จริยธรรม 

- สร้างความรู้ความเข้าใจองค์
ความรู้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

มุ่งประสงค์ให้เป็น
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการ 

ข้าราชการในรพ.
บ่อเกลือมีองค์
ความรู้ด้าน
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

ร้อยละ 90 มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกัล
ประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการพล
เรือน 

- ธ.ค. 2565 
– ก.ย. 
2566 

งาน HRD 
งาน ITA 

 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้จัดท า  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ  ลงชื่อ................................... ..............ผู้อนุมัติ 
      (นายศักรนันทน์  วงศ์จริยะขจร)               (นางนิภาพร  ใจพล)     (นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา) 
               นักวิชาการพัสดุ          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ 
      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566             วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 


