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ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564): การพฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

 

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

ตวัช้ีวดัผลสาํเร็จและเป้าหมาย 
ผูรั้บผดิชอบ 

ผลการดาํเนินงาน 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

1. จดัอบรมปฐมนิเทศเจา้หนา้ท่ีใหม่ของ

โรงพยาบาล เพ่ือแนะนาํเร่ืองของระเบียบ 

วินยัและแนวทางการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนั

ความเส่ียง 

1.เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีใหม่มีจิตสาํนึกยดึถือ

ผลประโยชนส่์วนรวมเหนือกวา่ประโยชน์

ส่วนตน 

2.เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีใหมป่ฏิบติัตามระเบียบวินยั 

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 ร้อยละของขา้ราชการบรรจุ

หรือยา้ยใหม่ไดรั้บการให้

ความรู้ดา้นระเบียบวินยั 

100 คณะกรรมการ

พฒันาบุคลากร 

ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

2. แจง้และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ แนว

ทางการตรวจสอบการปฏิบติังานของ

บุคลากรตามกระบวนการปฏิบติังาน ของ

โรงพยาบาลร้องกวาง 

1.เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตามแนวทาง

ปฏิบติัท่ีหน่วยงานไดว้างไว ้

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 จาํนวนของการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ 

1 กลุ่มงานบริหาร

ทัว่ไป 

แจง้  

27 ก.พ. 63 

3. ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลร้องกวางและ

เจา้หนา้ท่ีร่วมกนั ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต 

ต่อตา้นการทุจริต  

1.1 เพ่ือกระตุน้เตือนจิตสาํนึกในการ

ปฏิบติังานท่ีสุจริตต่อตา้นการทุจริตของ

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลร้องกวาง 

- ต.ค. 62- ก.พ.63 จาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วม

ถวายสตัย ์

50 กลุ่มงานเภสชั

กรรมฯ 

ประกาศ  

25 ธ.ค.62 

4. การยกยอ่งเชิดชูขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี 

โรงพยาบาลร้องกวางท่ีประพฤติเป็น

แบบอยา่งท่ีดี 

1.1 เชิดชูบุคคลทาํความดีมีคุณธรรม  

1.2 เพ่ือเป็นแบบอยา่งให้แก่เจา้หนา้ท่ี

โรงพยาบาลร้องกวาง 

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 จาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

การคดัเลือก และประกาศ

เกียรติคุณแก่เจา้หนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บการคดัเลือก 

1 คณะกรรมการ

พฒันาบุคลากร 

ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

ตวัช้ีวดัผลสาํเร็จและเป้าหมาย 
ผูรั้บผดิชอบ 

ผลการดาํเนินงาน 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

5. การสาํรวจความพึงพอใจ รับฟังความ

คิดเห็นของผูรั้บบริการ  

1. เพ่ือให้โรงพยาบาลร้องกวางรับฟังความเห็น

ของบุคคลภายนอกแลว้นาํมาปรับปรุงการ

ปฏิบติังานในประเด็นท่ีติดขดัหรือไม่ถูกตอ้ง 

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 ร้อยละของระดบัความพึง

พอใจของผูรั้บบริการระดบั

ดี-ดีมาก 

80 ผูจ้ดัการคุณภาพ ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

6. การจดัช่องทางรับขอ้ร้องเรียน/แจง้

เบาะแส/ความคิดเห็นของโรงพยาบาลร้อง

กวาง 

1. เพ่ือให้โรงพยาบาลร้องกวางรับฟังความเห็น

ของบุคคลภายนอกแลว้นาํมาปรับปรุงการ

ปฏิบติังานในประเด็นท่ีติดขดัหรือไม่ถูกตอ้ง 

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 ร้อยละของการตอบสนอง

ต่อ          ขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกบัการทุจริต ของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

100 นางเฉลิมศรี 

กองศรี 

แจง้บนเวบ็ไซตข์อง

โรงพยาบาลและติด

ประกาศ ณ ศูนยรั์บ

เร่ืองร้องเรียน 

7. ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนมีการจดัการและ

แจง้ผลขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม/วินยัและการทุจริตแก่

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1.เพ่ือแกไ้ข ป้องกนั การฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม/วินยัและการทุจริตของเจา้หนา้ท่ี

โรงพยาบาลร้องกวาง 

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 ร้อยละของเร่ืองท่ีแจง้ผล

การร้องเรียนแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

100 นางเฉลิมศรี 

กองศรี 

สรุปผลการ

ดาํเนินการเร่ือง

ร้องเรียน 

8. การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ

โรงพยาบาลร้องกวาง   (ตามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ -ITA)    

1.สร้างกลไกป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

2.ส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 โรงพยาบาลร้องกวางผ่าน

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ -ITA 

1 คณะกรรมการ 

บริหาร 

อยูร่ะหวา่งการ

ดาํเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

ตวัช้ีวดัผลสาํเร็จและเป้าหมาย 
ผูรั้บผดิชอบ 

ผลการดาํเนินงาน 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

9. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

1.เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบ

และควบคุมภายใน 

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 พฒันาประสิทธิภาพ

คณะกรรมการควบคุม

ภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 

20 กลุ่มงานบริหาร

ทัว่ไป 

ประชุม 14 พ.ย.62 

10.การรวมกลุ่มของเจา้หนา้ท่ีเพ่ือดาํเนิน

กิจกรรมการป้องกนัการทุจริตของหน่วยงาน 

และการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

1.1 เพ่ือกระตุน้เตือนจิตสาํนึกในการ

ปฏิบติังานท่ีสุจริตต่อตา้นการทุจริตของ

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลร้องกวาง 

- ต.ค. 62 – ก.ย.63 จาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วม

ประชุม 

 ชมรมฟ้ามีตา

STRONG 

ประชุม 6 มี.ค.63 

11. จดัประชุมให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบั

ผลประโยชน์ทบัซอ้นและมาตรการในการ

ป้องกนัของโรงพยาบาลร้องกวาง 

1.ให้เจา้หนา้ท่ีรู้จกัผลประโยชน์ทบัซอ้นใน

รูปแบบต่างๆ 

2.ให้เจา้หนา้ท่ีรับทราบและปฏิบติัตาม

มาตรการในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- ธ.ค. 62- ก.พ. 63 จาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วม

ประชุม 

ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 60 

กลุ่มงานบริหาร

ทัว่ไป 

ประชุม 27 ก.พ.63 

12.จดัอบรมจริยธรรมประจาํปี ของรพ.ร้อง

กวาง โดยในปี พ.ศ.2563 จดัอบรมเร่ือง 

ศีลธรรมนาํสู่การพฒันาจิต  

1.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่

เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวิต 

25,800 บาท ต.ค. 62 – ก.ย.63 จาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้รับ

การอบรม 

ไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ

โรงพยาบาล

คุณธรรม 

ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

 

 

  

 


























