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บทนาํ 

 การทุจริต  (Corruption) ถูกกาํหนดนิยามอย่างง่ายคือ การใชอ้าํนาจรฐัเพ่ือประโยชนส์่วนตวั 

รวมถึงการจงใจไม่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรม การจงใจปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพ่ือผลประโยชนส์่วนตัว ซึ่ง

นกัวิชาการถือวา่ การทจุริต เป็นอาชญากรคอปกขาว (white collar crime) ซึ่งหมายถึงการกระทาํผิดของบคุคลท่ี

อยูใ่นตาํแหนง่หนา้ท่ีการงาน มีอาํนาจและไดใ้ชต้าํแหน่งและอาํนาจท่ีตนเองดาํรงอยู่ เพ่ือแสวงประโยชนท์างมิชอบ

ใหแ้ก่ตนและพวกพอ้ง  ซึ่งผลประโยชนอ์าจจะอยู่ในรูปทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยวงจรการทุจริตมีการ

พฒันาซบัซอ้นมากย่ิงขึน้ กลายเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่บุคคล สงัคม ประเทศชาต ิ

รวมถึง           ทั่วโลก ทาํใหอ้งคก์ารสหประชาชาติและนานาประเทศ ร่วมกันจดัทาํอนุสญัญาสหประชาชาติว่า

ดว้ยการตอ่ตา้น         การทจุริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) เพ่ือ

ความรว่มมือระหวา่งประเทศในการตดิตามทรพัยส์ินท่ีไดจ้ากการทจุรติกลบัคน้ รวมทัง้ใหค้วามรว่มมือทางกฎหมาย

เพ่ือดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิด และประเทศไทย ในฐานะรฐัภาคี ไดด้าํเนินการแกไ้ขกฎหมายใหส้อดคลอ้งกับ

พนัธกรณีท่ีกาํหนดในอนุสัญญา UNCAC เพ่ือใหก้ฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ มี

มาตรฐานเทียบเท่าสากล และตัง้แต่ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัในอนุสญัญา UNCAC ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต 

(Corruption Perception Index : CPI) มีแนวโนม้ของคะแนนท่ีดีขึน้ ซึ่งดชันีการรบัรูก้ารทจุริต  เป็นดชันีท่ีสะทอ้น

ภาพลกัษณก์ารทุจริตคอรร์บัชั่นของประเทศ ท่ีองคก์รเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติดาํเนินการเป็นประจาํทุกปี  ซึ่ง

สถานการณค์อรร์ชับชั่นประเทศไทย เกิดจากหลายปัจจยัหลกั 3 ประการคือ 1) ทศันคติของคนไทยในกลุ่มอาชีพ

ตา่ง ๆ ตอ่การคอรร์บัชั่นมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง 2) ระบบราชการ และ 3) ประสิทธิภาพของตวัระบบราชการหรือ

การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการแกไ้ขปัญหาการทจุริตตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสงัคม หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งไดร้ว่มกนัสรา้งเคร่ืองมือกลไก และกาํหนดเปา้หมายสาํหรบัการปฏิบตังิานดา้นการปอ้งกนัและปราบปราม

การทจุริตเริ่มตัง้แตช่่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจบุนั การดาํเนินงานไดส้รา้งความต่ืนตวัและเขา้มามีส่วนรว่มในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของหน่วยงาน โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดพ้ยายามสรา้งความ

ตระหนกัในการประพฤตปิฏิบตัตินโดยการบรหิารงานดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต  คณุธรรมจริยธรรมในการเป็นตวัแบบ

ท่ีดี ซึ่งสาระสาํคญัท่ีมีความเช่ือมโยงสาํหรบัทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีกระทรวงสาธารณสุข

นาํมาใช้  ปรากฏความเชื่อมโยงตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาํปี

งบประมาณ 2564 ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

วิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 เปา้หมาย “ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชนมีความสขุ เศรษฐกิจพฒันาอย่างตอ่เน่ือง สงัคมเป็นธรรม 

ฐานทรพัยากรธรรมชาตยิั่งยืน” 
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  ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์แต่ยทุธศาสตรท่ี์เช่ือมโยงกบัภารกิจของหน่วยงาน ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์

ชาติท่ี 6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั ขอ้ 4.6 ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการ

ทจุรติและประพฤตมิิชอบ ดงันี ้

  4.6.1 ประชาชนและภาคีตา่ง ๆ ในสงัคมรว่มมือกนัในการปอ้งกนัการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

  4.6.2 บคุลากรภาครฐัยดึมั่นในหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และความซ่ือสตัยส์จุรติ 

  4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได ้

  4.6.4 การบรหิารจดัการการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติอยา่งเป็นระบบแบบรูณาการ 

 2. คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรีพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีท่ีแถลงต่อรฐัสภา

เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ขอ้ 12 การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการ

ยตุธิรรม  

  12.1 แกไ้ขปัญหาทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

  12.2 ปฏิรูปกระบวนการยตุธิรรม 

 3. นโยบายเรง่ดว้นของรฐับาล 12 เร่ือง 

  ขอ้ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ

ประจาํ 

 4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การบรหิารจดัการภาครฐั การปอ้งกนัการทจุรติประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลใน

สงัคมไทย 

  เปา้หมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทจุรติใหส้งูขึน้ 

  ตวัชีว้ดั ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทจุรติสงูกวา่รอ้ยละ 50 เม่ือสิน้สดุแผนฯ 

 5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าตปิระเดน็การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

2561-2580) ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 ประเด็นการตอ่ตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ มีเปา้หมายหลกัเพ่ือให้

ภาครฐัมีความโปรง่ใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพฒันาคนและการพฒันาระบบเพ่ือปอ้งกนัการ

ทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

  กาํหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใชด้ชันีการรบัรูก้ารทุจริต เป็นเป้าหมายในการ

ดาํเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งไดก้าํหนดใหป้ระเทศไทยมีอนัดบัค่าคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริตในปี พ.ศ. 2580 

อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 20 ของโลก 

1. การป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

 ภายใตโ้ครงการปลกูฝังวิธีคิด สรา้งจิตสาํนกึในความซ่ือสตัยส์จุริต และการแยกแยะประโยชน์

สว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม และโครงการสรา้งนวตักรรมในการตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งมีสว่นรว่ม 

2. การปราบปราบการทุจริต  มุง่เนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานของกระบวนการ

และกลไกท่ีเก่ียวขอ้งในการปราบปรามการทจุรติ ทัง้ในขัน้ตอนการสืบสวน ตรวจสอบเบือ้งตน้ การดาํเนินการทาง
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คดี การยดึ/อายดัทรพัยส์ินของผูก้ระทาํความผิด การตดัสินลงโทษผูก้ระทาํความผิดทัง้ทางวินยัและทางอาญาใหมี้

ความรวดเรว็ เฉียบขาด เป็นธรรม  

 6. ยุทธศาสตรจั์ดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  6. ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั 

     6.2  การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

 7. ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ (พ.ศ. 2560-2564) 

  ภายใตวิ้สยัทศัน ์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติตา้นทจุริต” (Zero Tolerance and Clean 

Thailand)  
  ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สรา้งสงัคมท่ีไมท่นุตอ่การทจุรติ 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการตอ่ตา่นการทจุรติ 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สกดักัน้การทจุรติเชิงนโยบาย 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาระบบปอ้งกนัการทจุรติเชิงรุก 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทจุริต 

 
 8. แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง

สาธารณสุข               (พ.ศ. 2560-2564)  

  ยทุธศาสตรท่ี์ 1 สรา้งวฒันธรรมตอ่ตา้นการทจุรติดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งกลไกปอ้งกนัการทจุรติ 

  ยทุธศาสตรท่ี์ 3 เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุรติ 

 9. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาต ิตามมตคิณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที ่27 มีนาคม 2561 

  มาตรการที ่1  

  ขอ้ 1 ในกรณีท่ีมีขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการทจุรติและประพฤตมิิชอบของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของ

รฐั ใหส้่วนราชการตน้สงักดัดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนั แลว้รายงานผลการ

พิจารณาต่อหวัหนา้ส่วนราชการและรฐัมนตรีเจา้สงักัดเพ่ือรบัทราบทนัที และใหพ้ิจารณาดาํเนินการทางวินยัหรือ

ทางอาญาโดยเรว็ ซึ่งจะตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั  

  มาตรการท่ี 2 

  ขอ้ 2 ในกรณีท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า มีหลกัฐานควรเช่ือไดว้่าสามารถสรุปความผิดได้

ชดัเจนถึงขัน้ชีม้ลูความผิด ใหส้ว่นราชการตน้สงักดัดาํเนินการทางวินยัตอ่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และใหร้ายงานหวัหนา้ส่วนราชการและรฐัมนตรีเจา้สงักดัเพ่ือทราบความคืบหนา้และเรง่รดั

การดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ อาจพิจารณาใหข้า้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ออกจากราชการไวก่้อนหรือออก
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จากตาํแหน่งก็ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม และในกรณีท่ีพบว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทาง

อาญาดว้ย ใหส้ง่เรื่องใหห้นว่ยงานของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบเพ่ือพิจารณาดาํเนินคดีโดยทนัที 

  มาตรการท่ี 3 

  ขอ้ 3 การปฏิบตัิตามนโยบายของรฐับาล หรือคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ีทาํใหก้ารปฏิบตัิ

ราชการเกิดความล่าชา้หรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทาํใหเ้กิดความเดือดรอ้น

แก่ประชาชน ใหถื้อเป็นกรณีท่ีตอ้งพิจารณาใหมี้การยา้ยหรือโอยไปแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อ่ืน 

  มาตรการท่ี 4 

  ขอ้ 4 ใหห้น่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาจดัใหมี้มาตรการคุม้ครองพยาน หรือผูใ้หข้อ้มลูหรือ

เบาะแสในการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 

  มาตรการท่ี 5 

  ขอ้ 5 ใหค้ณะรฐัมนตรีพิจารณาสั่งการใหส้่วนราชการและหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งยึดถือปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑนี์โ้ดยเครง่ครดัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป 

 12. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 2562 

  เปา้หมาย ประเทศไทยปลอดจากการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

  ตวัชีว้ดั ดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ อยูอ่นัดบั 1 ใน 54 และ/หรือไดค้ะแนนไม่ต ํ่ากว่า 50 คะแนน ภายใน

ปี พ.ศ. 2565 

 13. มาตรการ 3 ป 1 ค ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

  ป. 1 ปลูก/ปลุกจิตสาํนึก  คือ ปลกุจิตสาํนกึและปลกูฝังวิธีคดิ แยกแยะผลประโยชนส์ว่นตวัและ

ประโยชนส์่วนรวม โดยระบบคดิแบบ DIGITAL มีจิตพอเพียง มีความอาย แลไมท่นตอ่การทจุริต สรา้งหลงัคณุธรรม

ขบัเคล่ือนสงัคม 

  ป. 2 ป้องกัน คือ สรา้งระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดาํเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพและเขม้แข็ง 

  ป. 3 ปราบปราม คือ ปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีเอือ้ตอ่การทจุริตและปิดช่องโหว่ กาํหนดมาตรการ

ลงโทษผูก้ระทาํผิดอยา่งรวดเรว็และเป็นธรรม 

  ค 1  เครือข่าย คือ สรา้งกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสงัคมในการเฝ้าระวัง แจ้ง

เบาะแสและสรา้งความเข็มแข็งของกลไกการตรวจสอบและเครือข่ายการบรหิารงานท่ีโปรง่ใส  

 14. แนวทางปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสาํนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุ์จริต กระทรวง

สาธารณสุข 

 1. กระบวนการปลกูฝังวิธีคดิ ปลกูจิตสาํนกึ ใหมี้วฒันธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัยส์จุรติ 

 2. กระบวนการปอ้งกนัการทจุรติใหมี้ความเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 

 3. กระบวนการสนบัสนนุแนวรว่มปฏิบตักิบัภาคเอกชนในการตอ่ตา้นการทจุริต 

 4. กระบวนการปราบปรามการทจุริต 
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 5. กระบวนการสง่เสรมิคณุธรรม กระทรวงสาธารณสขุ 

 6. กระบวนการคุม้ครองจรยิธรรม 

 15. แนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยบรูณาการ ประจาํปีงบประมาณ 2564 

  แนวทางท่ี 1 ปลกูฝังวิธีคิด ปลกุจิตสาํนึก ใหมี้วฒันธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัยส์จุรติ 

  แนวทางท่ี 2 ปอ้งกนัการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

    2.1 มาตรการเก่ียวกบัสินบน ประกอบดว้ย มาตรการปอ้งกนัการทจุรติในกระบวนการ

เบกิจา่ยยาและกาดราํเนินการตามมาตรา 176 แหง่พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 

  แนวทางท่ี 3 ปราบปรามการทจุรติ 

 16. ตัวชีวั้ดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA  

  คา่เปา้หมาย รอ้ยละ 92 
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การนําองคกรโรงพยาบาลรองกวาง 
ตามแผนบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตรต์ามแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานในสงักดัโรงพยาบาลรอ้งกวาง มี

ค่าคะแนนสูงกว่ารอ้ยละ 90 เม่ือสิน้แผนแม่บทการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวง

สาธารณสขุ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

แนวคิดการต่อต้านการทุจริต 

“จิตพอเพียง ตา้นทจุริต” (STRONG) ประกอบดว้ย 

 S Sufficient  พอเพียง 

 T Transparent  โปรงใส 

 R Realize  ต่ืนรู ้

 O Onward  มุง่ไปขา้งหนา้ 

 N Knowledge  ความรู ้ 

 G Generosity  ความเอือ้อาทร 

 

ค่านิยมร่วมการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 M Mastery    เป็นนายตนเอง พอเพียง วินยั สจุรติ 

 O Originality   เรง่สรา้งสิ่งใหม ่ 

 P People Centered  ใสใ่จประชาชน จิตอาสา 

 H Humility    ถ่อมตน อ่อนนอ้ม  

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  

 การพฒันาระบบบริหารองคก์ร บคุลากรและเทคโนโลยีเพ่ือสนบัสนนุการจดับริการท่ีมีคณุภาพ 

เป้าประสงค ์(GOAL)   

 การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหนว่ยงานผา่นเกณฑ ์ITA 

ตัวชีวั้ด (KPI)  

 หนว่ยงานในสงักดัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัแพรผ่า่นการประเมิน ITA (รอ้ยละ 92)  

 

กลยุทธก์ารต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจาํปีงบประมาณ 2564 
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 กลยุทธ์ที่  1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสํานึกบุคลากรโรงพยาบาลร้องกวาง ให้มีวัฒนธรรมและ

พฤตกิรรมซื่อสัตยสุ์จริต  

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์

1. บคุลากรในสงักดัมีวิธีคิดจิตพอเพียงตา้นทจุริตในการแยกแยะผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวม  

 2.  บคุลากรไดร้บัการสง่เสรมิคา่นิยม MOPH ในการสรา้งวฒันธรรมตอ่ตา้นการทจุริต 

 3.  สนบัสนนุการสรา้งเครือขา่ยบคุลากรดา้นสขุภาพเพ่ือปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ 

 4.  สง่เสรมิจรยิธรรมคณุธรรมภายใตแ้ผนแม่บทสง่เสรมิคณุธรรมกระทรวงสาธารณสขุ  

 กลยุทธท์ี ่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์

1. มีมาตรการปอ้งกนัเก่ียวกบัการรบัสินบน  

2. มีมาตรการปอ้งกนัการทจุรติเก่ียวกบัการใชท้รพัยส์ินของราชการ 

3. มีมาตรการปอ้งกนัการทจุรติในกระบวนการเบกิจา่ยยาตามสิทธิสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการ 

1. มีมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทาํงาน 

2. เรื่องรอ้งเรียนการทจุริตไดร้บัการดาํเนินการภายในเวลาไมเ่กิน 15 วนัทาํการ 

3. การดาํเนินการทางวินยัและทางอาญาแก่ผูท้จุริตภายในกรอบเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรองกวาง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการปองกันและตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ และใหหนวยงาน
ภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ
สงเสริมให
เจาหนาท่ีของรัฐ
ทุกระดับได
เรียนรูและ
ปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ปฐมนิเทศขาราชการ
และบุคลากรบรรจุใหม
เก่ียวกับระเบียบวินัย
ขาราชการ 

ครั้ง/คน 1/50 - 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

รอยละของขาราชการและ
บุคลากรใหมไดรับการให
ความรูดานวินัย 
 

100 
 
 

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 
 

2. แนวทางการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลรองกวาง 

ครั้ง/ป 2 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 

รอยละของบุคลากร 
ปฏิบัติตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลรองกวาง 

100 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

3. การยกยองเชิดชู
ขาราชการและเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลรองกวางท่ี
ประพฤติเปนแบบอยางท่ี
ด ี
 

ครั้ง/คน 1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต.ค.63-ก.ย.64 
 

เจาหนาท่ีไดรับการ
คัดเลือกและประกาศ
เกียรติคุณแกเจาหนาท่ี
ไดรับการคัดเลือก 

1 คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรองกวาง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และพัฒนาเครือขายในประเทศ 

ประสานความ
รวมมิหนวยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
รวมท้ัง
หนวยงาน
ภายใน ในการ
เสริมสรางวินัย
คุณธรรม
จริยธรรมและ
การปองกันการ
ทุจริต 

1. การสํารวจความพึง
พอใจรับฟงความคิดเห็น
ของผูรับบริการ 

ครั้ง/ป 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ
ระดับดี-ดีมาก 

80 ผูจัดการคุณภาพ 

2. จัดชองทางหรือระบบ
รับจอรองเรียน/แจง
เบาะแส/ความคิดเห็น
และเผยแพรขาวสารของ
ราชการโรงพยาบาลรอง
กวาง 

ชองทาง 2 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 

รอยละของการตอบสนอง
ตอขอรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ 

100 กลุมงานประกัน
สุขภาพ ยุทธศาสตร
และสารสนเทศ
ทางการแพทย 

3.รอยละของเรื่อง
รองเรียนมีการจัดการและ
แจงผลขอรองเรียน
เก่ียวกับการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม/วินัย
การทุจริตแกผูเก่ียวของ 

เรื่อง 100 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของเรื่องท่ีแจงผล
การรองเรียนแกผูท่ี
เก่ียวของ 

100 กลุมงานประกัน
สุขภาพ ยุทธศาสตร
และสารสนเทศ
ทางการแพทย 

 

 



๑๐ 
 

 
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรองกวาง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุม และ
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุมและ
ถวงดุลการใช
อํานาจใหเกิด
ความถูกตอง
และเหมาะสม 

1. พัฒนาปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลรองกวาง ให
สอดคลองกับกฎหมาย 
ระเบียบของทางราชการท่ี
เก่ียวของ 

ครั้ง 2 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

จํานวนครั้งของการ
ปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานของ
โรงพยาบาลรองกวาง 

2 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

2.จัดทํามาตรการเก่ียวกับ
การรับสินบน 

มาตรการ 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 

รายงานประเมินการ
ดําเนินงานตามมาตรการ 

1 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

3.จัดทํามาตรการปองกัน
การทุจริตเก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ 

มาตรการ 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 

รายงานประเมินการ
ดําเนินงานตามมาตรการ 

1 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

4.จัดทํามาตรการปองกัน
และแกไขปญหาลวง
ละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางาน 

มาตรการ 1 -  รายงานประเมินการ
ดําเนินงานตามมาตรการ 

1 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรองกวาง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต(ตอ) 

พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุม และ
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุมและ
ถวงดุลการใช
อํานาจใหเกิด
ความถูกตอง
และเหมาะสม 

5.ผูอํานวยการและ
เจาหนาท่ีรวมกันประกาศ
เจตนารมณสุจริตตอตาน
การทุจริต 

ครั้ง 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

เจาหนาท่ีเขารวมการ
ประกาศเจตนารมณ 

มากกวา
รอยละ 

50 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

6.การสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสโรงพยาบาล
(ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) 
 
 
 
 

เกณฑ ผาน - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

โรงพยาบาลผานการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(ITA) 
 

ผานการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริหาร 

 

 
          
 



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรองกวาง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พัฒนาสมรรถนะ 
ขีดความสามารถของ
เจาหนาท่ีในสังกัดใน
การเสริมสรางวินัย 
คุณธรรมจรยิธรรม
และปองกันการ
ทุจริต 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
การตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน/
ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในและ
กรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

ครั้ง/ราย 1/60 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการควบคุม
ภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

20 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

2.โครงการอบรมให
ความรูแกเจาหนาท่ี
เก่ียวกับการสงเสริม
และพัฒนาทางดาน
จริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมท้ังการ
ปองกันมิใหกระทําผิด
วินัย 
 
 
 

ครั้ง/ราย ไมนอยกวา
รอยละ70 

 ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเขารับ
การพัฒนา 

ไมนอยกวา
รอยละ70 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

           



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรองกวาง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและปราบปรามการทุจริต(ตอ) 

พัฒนาสมรรถนะ 
ขีดความสามารถของ
เจาหนาท่ีในสังกัดใน
การเสริมสรางวินัย 
คุณธรรมจรยิธรรม
และปองกันการ
ทุจริต 

3. การรวมกลุมของ
เจาหนาท่ีเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมการปองกัน
การทุจริตของ
หนวยงานและการ
บริหารงานท่ีโปรงใส 

ครั้ง/ป 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

จํานวนคณะกรรมการท่ี
เขารวมประชุม 

ไมนอย
กวารอย
ละ80 

ทีมฟามีตา 

4. อบรมจริยธรรม
ประจาํปของ
โรงพยาบาลรองกวาง
โดยในปพ.ศ.2564 
จัดอบรมเรื่องความสุข
ท่ีไดจากการพัฒนาจิต 

ครั้ง/ป 1 รอ ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

จํานวนเจาหนาท่ีเขารับ
การอบรม 

ไมนอย
กวารอย
ละ80 

ชมรมจริยธรรม 

 

 
 
 



๑๔

ผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564): การพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการปองกันและตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ และให
หนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ
สงเสริมให
เจาหนาท่ีของ
รัฐทุกระดับได
เรียนรูและ
ปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ปฐมนิเทศขาราชการ
และบุคลากรบรรจุใหม
เก่ียวกับระเบียบวินัย
ขาราชการ 

ครั้ง/คน 1/50 - ต.ค.63-ก.ย.64 รอยละของขาราชการ
และบุคลากรใหมไดรับ
การใหความรูดานวินัย 

100 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

ยังไมไดดําเนินการ 

2. แนวทางการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลรอง
กวาง 

ครั้ง/ป 2 - ต.ค.63-ก.ย.64 รอยละของบุคลากร 
ปฏิบัติตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลรองกวาง 

100 กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

ตรวจสอบเดือน
ตุลาคม-กุมภาพันธ
รอยละ100 

3. การยกยองเชิดชู
ขาราชการและเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลรองกวางท่ี
ประพฤติเปนแบบอยาง
ท่ีด ี

ครั้ง/คน 1/1 - ต.ค.63-ก.ย.64 เจาหนาท่ีไดรับการ
คัดเลือกและประกาศ
เกียรติคุณแกเจาหนาท่ี
ไดรับการคัดเลือก 

1 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 



๑๕ 
 

ยุทธศาสตร/มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม 

หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และพัฒนาเครือขายในประเทศ  

ประสานความรวมมือ
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมท้ัง
หนวยงานภายใน ใน
การเสริมสรางวินัย
คุณธรรมจรยิธรรม
และการปองกันการ
ทุจริต 

1. การสํารวจความ
พึงพอใจรับฟง
ความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ 

ครั้ง/ป 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

รอยละของระดับความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการระดับดี-ดี
มาก 

80 ผูจัดการ
คุณภาพ 

ยังไมไดดําเนินการ 

2. จัดชองทางหรือ
ระบบรับขอ
รองเรียน/แจง
เบาะแส/ความ
คิดเห็นและเผยแพร
ขาวสารของ
ราชการ
โรงพยาบาลรอง
กวาง 

ชองทาง 2 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 

รอยละของการ
ตอบสนองตอขอ
รองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐ 

100 กลุมงานประกัน
สุขภาพ 
ยุทธศาสตรและ
สารสนเทศ
ทางการแพทย 

แจงบนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลและติด
ประกาศ ณ ศูนย
รับเรื่องรองเรียน 

3.รอยละของเรื่อง
รองเรียนมีการ
จัดการและแจงผล
ขอรองเรียน
เก่ียวกับการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม/
วินัยการทุจริตแก
ผูเก่ียวของ 

เรื่อง 100 
 

- ต.ค.63-ก.ย.64 
 

รอยละของเรื่องท่ีแจง
ผลการรองเรียนแกผูท่ี
เก่ียวของ 

100 กลุมงานประกัน
สุขภาพ 
ยุทธศาสตรและ
สารสนเทศ
ทางการแพทย 

ดําเนินการจัดการ
และแจงผลการ
รองเรียน รอยละ
100 

 



๑๖ 
 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พัฒนาระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
และถวงดุลการใช
อํานาจใหเกิดความ
ถูกตองและเหมาะสม 

1. พัฒนาปรับปรุง
แนวทางการ
ดําเนินงานของ
โรงพยาบาลรอง
กวาง ใหสอดคลอง
กับกฎหมาย 
ระเบียบของทาง
ราชการท่ีเก่ียวของ 

ครั้ง 2 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

จํานวนครั้งของการ
ปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานของ
โรงพยาบาลรองกวาง 

2 กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

ยังไมไดดําเนินการ 

2.จัดทํามาตรการ
เก่ียวกับการรับ
สินบน 

มาตรการ 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 

รายงานประเมินการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ 

1 กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

ประกาศมาตรการ
30ธ.ค.63 
รายงาน10มี.ค.64 

3.จัดทํามาตรการ
ปองกันการทุจริต
เก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของ
ราชการ 

มาตรการ 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 

รายงานประเมินการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ 

1 กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

ประกาศแนวทาง
การปฏิบัติเก่ียวกับ
ทรัพยสินราชการ
วันท่ี30ธ.ค.63 

4.จัดทํามาตรการ
ปองกันและแกไข
ปญหาลวงละเมิด
หรือคุกคามทาง
เพศในการทํางาน 

มาตรการ 1 -  รายงานประเมินการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ 

1 กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

ประกาศมาตรการ
27 ม.ค.64 
รายงาน10มี.ค.64 

 



๑๗ 
 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต(ตอ)  

พัฒนาระบบและ
กลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
และกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถวงดุลการใช
อํานาจใหเกิดความ
ถูกตองและเหมาะสม 

5.ผูอํานวยการและ
เจาหนาท่ีรวมกัน
ประกาศ
เจตนารมณสุจริต
ตอตานการทุจริต 

ครั้ง 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

เจาหนาท่ีเขารวมการ
ประกาศเจตนารมณ 

มากกวา
รอยละ 

50 

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

เจาหนาท่ีเขารวม
รอยละ 72.38 
วันท่ี 9 มี.ค.64 

6.การสราง
คุณธรรมและความ
โปรงใสโรงพยาบาล
(ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ภาครัฐ(ITA) 
 

เกณฑ ผาน - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

โรงพยาบาลผานการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ(ITA) 
 

ผานการ
ประเมิน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ไตรมาสท่ี 1 ผาน
เกณฑการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

พัฒนาสมรรถนะ 
ขีดความสามารถของ
เจาหนาท่ีในสังกัดใน
การเสริมสรางวินัย 
คุณธรรมจรยิธรรม
และปองกันการ
ทุจริต 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
การตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน/
ประชุม
คณะกรรมการ
ควบคุมภายในและ
กรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

ครั้ง/ราย 1/60 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการควบคุม
ภายในและ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

20 กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

ประชุม
คณะกรรมการ
ควบคุมภายในและ
กรรมการตรวจสอบ
ภายใน วันท่ี 5 
มี.ค.64 

2.โครงการอบรม
ใหความรูแก
เจาหนาท่ีเก่ียวกับ
การสงเสริมและ
พัฒนาทางดาน
จริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมท้ัง
การปองกันมิให
กระทําผิดวินัย 
 
 
 
 

ครั้ง/ราย ไมนอย
กวารอย
ละ70 

26,640 ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเขา
รับการพัฒนา 

ไมนอยกวา
รอยละ70 

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

จัดอบรมวันท่ี 9 
มี.ค.64 เจาหนาท่ี
เขารวมการอบรม 
รอยละ 72.38 



๑๙ 
 

 ยุทธศาสตร/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จและเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและปราบปรามการทุจริต(ตอ)  

พัฒนาสมรรถนะ 
ขีดความสามารถของ
เจาหนาท่ีในสังกัดใน
การเสริมสรางวินัย 
คุณธรรมจรยิธรรม
และปองกันการ
ทุจริต 

3. การรวมกลุม
ของเจาหนาท่ีเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมการ
ปองกันการทุจริต
ของหนวยงานและ
การบริหารงานท่ี
โปรงใส 

ครั้ง/ป 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

จํานวนคณะกรรมการ
ท่ีเขารวมประชุม 

ไมนอยกวา
รอยละ80 

ทีมฟามีตา
STRONG 

ประชุม 25 ก.พ.
64 คณะกรรมการ
เขารวมประชุมรอย
ละ 71.43 
เนื่องจากกรรมการ
ติดภารกิจ 

4. อบรมจริยธรรม
ประจาํปของ
โรงพยาบาลรอง
กวางโดยในปพ.ศ.
2564 จัดอบรม
เรื่องความสุขท่ีได
จากการพัฒนาจิต 

ครั้ง/ป 1 - ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

จํานวนเจาหนาท่ีเขา
รับการอบรม 

ไมนอยกวา
รอยละ80 

ชมรมจรยิธรรม จัดอบรมวันท่ี    
25 ก.พ.64  
เจาหนาท่ีเขารวม 
รอยละ 91.82 

 

 

 



๒๐

ภาคผนวก 



รูปภาพแสดงการประกาศเจตจํานงสุจริตของผูอํานวยการโรงพยาบาลรองกวางและเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลรองกวาง วันท่ี 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.30น. ณ หองประชุมผานางคอย 

โรงพยาบาลรองกวาง 



ภาพถายโครงการอบรมโครงการอบรม ปฏิบัติภาวนา พัฒนาจิต ตานทุจริตจิตพอเพียง   

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น.  

ณ หองประชุมผานางคอย โรงพยาบาลรองกวาง 

 

 



ภาพถายโครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย ความรับ

ผิดทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง   

วันท่ี 9 มีนาคม 2564  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมผานางคอย โรงพยาบาลรองกวาง 

 

 

 

 



ภาพถายโครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย ความรับ

ผิดทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง  

ดวยระบบZoom ณ ตึกผูปวยใน 

 

 



ภาพถายโครงการอบรมเสริมสรางและพัฒนา ใหความรู แกเจาหนาท่ีดานกฎหมายเกี่ยวกับวินัย ความรับ

ผิดทางละเมิด จริยธรรม และผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลรองกวาง  

ดวยระบบZoom ณ หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 

 



รูปภาพการประชมุคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
หนวยงานของภาครัฐ(ITA) 

ทีม ฟามีตา STRONG 
ณ หองประชุมผานางคอย  โรงพยาบาลรองกวาง 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564  เวลา 13.00-16.30 น. 



บรรณานุกรม 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. ITA  2562  Integrity and 

Transparency Assessment คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562. นนทบุรี : ศูนย 
ประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ช. 
, 2561 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. ITA 2020 
Open to Transparency เปดประตูสูความโปรงใส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
นนทบุรี : ศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ. 
สํานักงาน ป.ป.ช. , 2563 





แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :   10   มีนาคม  พ.ศ. 2564 

หัวขอ : ขอรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงพยาบาลรองกวางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันท่ี 
10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันท่ี 10 
เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
       ประภัสสร กอนแกว         รุงกิจ  ปนใจ 

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                     ตําแหนง  นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564          วันท่ี   10  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี 10  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลรองกวาง หนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

สถานท่ีต้ัง  323 ม.6 ต.รองเขม็ อ.รองกวาง จ.แพร 

ชื่อผูประสานงาน นางสาวประภัสสร กอนแกว โทรศัพท 054-597115 ตอ115 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ 

1. กิจกรรมจัดประชุมคณะทํางานชมรมจรยิธรรม / 1 ครั้ง -ทบทวนคณะทํางานและ
จัดทําแผนปฏิบัติการของ
ชมรม 

2. กิจกรรมปลูกฝงความสุจรติตอตานการทุจรติ
2.1 ประกาศเจตนารมณสุจริตตอตานการทุจรติของผูบรหิารและเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 

2.2 จดัประชุมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

2.3 จดัทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และติดตามประเมินผล 

/ 

/ 

/ 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

-ผูอํานวยการและเจาหนาท่ี 
110 คน รวมประกาศ
เจตนารมณสุจริตตอตานการ
ทุจริต 
-เจาหนาท่ี 165 คน เขารวม
ประชุมเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

-มแีผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
โรงพยาบาลรองกวาง 

แบบฟอรมท่ี 2 

VWPC00101
Line



กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ 

2.4 “ชมรมฟามีตาSTRONG”เปนการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส / 1 ครั้ง -ชมรมฟามีตาSTRONประชุม
สมาชิกมีการเสนอโครงการ
มาตรการควบคุมการเขา-ออก
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และ
รณรงคการนําเสนอกิจกรรม
ทําความดีของเจาหนาท่ี 

3. กิจกรรมสงเสรมิจิตอาสา จิตสาธารณะตอเจาหนาท่ีในองคกรและชุมชน
3.1 รวมงานบําเพ็ญประโยชนท้ังในและนอกหนวยงาน 
3.2 กิจกรรมรดนํ้าดําหัว อวยพรผูใหญ/ผูสูงอายุ เน่ืองในวันสงกรานต 
๓.๓ กิจกรรม 5 ส ดวยจิตอาสา (Big Cleaning Day) 

/ 

/ 
/ 

5 ครั้ง 

5 ครั้ง 

-รวมงานศพญาตเิจาหนาท่ี 
กิจกรรมจติอาสา 
-กิจกรรม5ส ทุกวันศุกรแรก
ของเดือน 

4.กิจกรรมสงเสริมการสรางวินัย
4.1 กิจกรรมคืนขอมูลเวลาปฏิบัตงิานทุกสิ้นเดือนงานการเจาหนาท่ีคืนขอมูลเวลาเขา-
ออกปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานแกหัวหนากลุมงานทราบ 

/ 5ครั้ง -นําเสนอขอมูลเวลาเขา-ออก
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแก
หัวหนางานทุกเดือน 

5.กิจกรรมสงเสริมความพอเพียง
5.1 กิจกรรมควบคุมกํากับแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลโดยคณะกรมการกลั่นกรองแผน 

5.1 จดัตั้งกลุมไลนคาขายโรงพยาบาลรองกวาง 

/ 

/ 

5ครั้ง 

1ครั้ง 

-มีการ กํากับติดตามการ
ดําเนินการจัดซื้อจดัจางให
เปนไปตามแผนในการประชุม
ประจําเดือนของคณะกรรมกร
บริหาร 
-มีกลุมไลนคาขายของ
เจาหนาท่ีในโรงพยาบาล 

6.กิจกรรมดาํรงไวซึ่ง
ซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
6.1 ทําบุญตักบาตรในวันสําคญัทางศาสนาและ ทําบุญขางเตยีง / 2 ครั้ง -มีการทําบุตรตักบาตรเน่ืองใน

วันมาฆบูชาและวันออก
พรรษา 





แบบฟอรมท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

   รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

ช่ือชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลรองกวาง หนวยงาน โรงพยาบาลรองกวาง 
สถานท่ีตั้ง 323 ม.6 ต.รองเข็ม อ.รองกวาง จ.แพร 
ช่ือผูประสานงาน นางสาวประภัสสร  กอนแกว โทรศัพท  054-597115 ตอ 115 
จํานวนกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังส้ิน 17 กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 17 กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม - บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน - บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน - บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม 
ผลสําเร็จ 

งบประมาณ
ท่ีใช 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผลการดําเนินการ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1.จัดประชุม
คณะทํางานชมรม
จริยธรรม 

-  คณะทํางาน 
๘๐ % เขารวม
ประชุม 

- มีกิจกรรม
รวมกันอยางนอย 
๑ กิจกรรม/ 
ไตรมาส 

- คณะทํางาน
ชมรมจรยิธรรมมี
สวนรวมในการ
ดําเนินงาน , 
ติดตามผลฯ และ
แกไขปญหา
รวมกัน 

- -คณะทํางานชมรม
ฯ 

๑ ครั้ง - ประชุมและจัดทํา
แผนปฏิบัติการของ
ชมรมจรยิธรรมใน
วันท่ี  24 พ.ย.63 

VWPC00101
Line



 
กิจกรรม 

 

ผลสําเร็จ  

งบประมาณ
ท่ีใช 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ผลการดําเนินการ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสท่ี1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

2.กิจกรรมปลูกฝง
ความสุจริตตอตาน
การทุจริต 
2.1 ประกาศ
เจตนารมณสุจริต
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 
 
2.2 จัดประชุมให
ความรูเรื่องการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกเจาหนาท่ี 
 
 
 
2.3 จัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และติดตาม
ประเมินผล 
 

 
 
 
- เจาหนาท่ีเขา
รวมกิจกรรม
อยางนอย  
๕๐%  
(๑1๐คน) 
 
 
- สมาชิกชมรม 
๘๐ % เขารวม
ประชุม 
 
 
 
 
-มีแผนปฏิบัติ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

 
 

 
 
 
- ยกระดับความ
เชื่อม่ันใหกับ
ผูบริหาร 
เจาหนาท่ี และ
สาธารณชน 
 
 
- สมาชิกชมรม
จริยธรรมมี
ความตะหนักถึง
การปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน 
 
-เจาหนาท่ีและ
สาธารณชนเกิด
ความเชื่อม่ันวา
ไมมีการทุจริต
ในองคกร 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

26,640 
บาท 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
-คณะทํางาน 

และผูบริหาร 
 
 
 
 
 
-คณะทํางาน
ชมรมฯ 

 
 
 
 
 
-คณะทํางาน
ชมรมฯ 
 

 
 
 

๑ ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
-ประกาศวันท่ี 9 
มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
- ประชุมวันท่ี 9
มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
- จัดทําแผนวันท่ี 
13 พฤศจิกายน
2563 



 
กิจกรรม 

 

ผลสําเร็จ  

งบประมาณ
ท่ีใช 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ผลการดําเนินการ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสท่ี1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

2.4 “ทีมฟามีตา”
เปนการรวมกลุมของ
เจาหนาท่ีเพ่ือการ
บริหารงานท่ีโปรงใส 
 

-มีกิจกรรมของ
ทีมฟามีตาอยาง
นอยปละ 1 
กิจกรรม 
 

-มีการตรวจสอบ
การบริหารงาน

เพ่ือความโปรงใส 

 

- - สมาชิกทีมฟา
มีตา 
 

 1 ครั้ง   -จัดประชุม 25 
กุมภาพันธ 2564 

3.กิจกรรมสงเสริม
จิตอาสา จิต
สาธารณะตอ
เจาหนาท่ีในองคกร
และชุมชน 
3.1 รวมงานบําเพ็ญ
ประโยชนท้ังในและ
นอกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
3.2 กิจกรรมรดน้ํา
ดําหัว อวยพรผูใหญ/
ผูสูงอายุ เนื่องในวัน
สงกรานต 
 
 

 
 
 
 
 
-รอยละ 80 
ของสมาชิก
ชมรมฯไป
รวมงานบําเพ็ญ
ประโยชนท้ังใน
และนอก
หนวยงาน 
 
-เจาหนาท่ี
โรงพยาบาลรอง
กวางเขารวม
กิจกรรม80% 

 
 
 
 
 
-เจาหนาท่ีและ
ชุมชนเกิด
ความสัมพันธท่ี
ดีตอกัน 
 
 
 
 
-เกิด
ความสัมพันธท่ี
ดีในองคกร 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 
 
 
 
 
-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-รวมกิจกรรมานศพ
ญาติเจาหนาท่ี และ
กิจกรรมจติอาสา

ท้ังหมด 5 ครั้ง 
 
 
 
 

- ยังไมไดดําเนินการ 



 
กิจกรรม 

 

ผลสําเร็จ  

งบประมาณ
ท่ีใช 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ผลการดําเนินการ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสท่ี1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

๓.๓ กิจกรรม 5 ส 
ดวยจิตอาสา (Big 
Cleaning Day) 

-เจาหนาท่ี
ตัวแทน
หนวยงานเขา
รวมกิจกรรม
70% 

-หนวยงาน
สะอาด เปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

- -คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 
 

1 ครั้ง 1 ครั้ง   -กิจกรรม5ส ทุกวัน
ศุกรแรกของเดือน 
จํานวน 5 คร้ัง 

4.กิจกรรมสงเสริม
การสรางวินัย  
4.1 กิจกรรมคืน
ขอมูลเวลาปฏิบัติงาน
ทุกสิ้นเดือนงานการ
เจาหนาท่ีคืนขอมูล
เวลาเขา-ออก
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใน
หนวยงานแกหัวหนา
กลุมงานทราบ 

 
 
-อัตราเจาหนาท่ี
มาทํางานตรง
เวลามากกวา 
95% 

 
 

 
 
- เจาหนาท่ี
โรงพยาบาลรอง
กวางมาทํางาน
ตรงเวลามากข้ึน 

 
 

- 

 
 
- คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 

 
 
แบบรายงานผล
การแสกน
ลายนิ้วมือ  
1 ครั้ง/เดือน 

 
 
แบบรายงานผล
การแสกน
ลายนิ้วมือ  
1 ครั้ง/เดือน 

 
 
 

 
 
 

 

 
- นําเสนอขอมูล
เวลาเขาออก
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีแก
หัวหนางานทุก
เดือน 

5.กิจกรรมสงเสริม
ความพอเพียง 
5.1 กิจกรรมควบคุม
กํากับแผนเงินบํารุง
โรงพยาบาลโดยคณะ
กรมการกลั่นกรอง
แผน 
 

 
 
-แผนเงินบํารุง
โรงพยาบาลไม
ขาดดุลย 

 
 
-โรงพยาบาลไม
เกิดวิกฤติทาง
การเงิน 

 
 

- 

 
 
-คณะกรรม 
การบริหารและ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองแผน 

 
 

1 ครั้ง 

 
 

1 ครั้ง 

 
 
 

 
 
 

 
 

- กํากับติดตามการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางใหเปนไปตาม
แผนในการประชุม
ประจําเดือน 
จํานวน 5ครั้ง 



 
กิจกรรม 

 

ผลสําเร็จ  

งบประมาณ
ท่ีใช 

 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ผลการดําเนินการ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสท่ี1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

5.1 จัดตั้งกลุมไลน
คาขายโรงพยาบาล
รองกวาง 
 

-รอยละ 80 
ของเจาหนาท่ี
เขารวมกิจกรรม 

-เจาหนาท่ี
โรงพยาบาลมี
รายไดเสริมจาก
การขายสินคา 

- -คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 

กิจกรรม กิจกรรม   - มีกลุมไลนคาขาย
ของเจาหนาท่ีใน
โรงพยาบาล 
จํานวน 1 กลุม 

6.กิจกรรมดํารงไวซ่ึง 
ซาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
6.1 ทําบุญตักบาตร
ในวันสําคัญทาง
ศาสนาและ ทําบุญ
ขางเตียง 
 
6.2 ทําบุญครบรอบ
วันกอตั้งโรงพยาบาล
รองกวาง 
 
 
6.3 รวมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
กับชุมชน หนวยงาน
อ่ืน 
 
 
 

 
 
 
-สมาชิก80%
เขารวมกิจกรรม 
 
 
 
-สมาชิก80%
เขารวมกิจกรรม 
 
 
 
-มีสมาชิกฯเขา
รวมกิจกรรม 

 
 
 
-เจาหนาท่ีรูจัก
การใหทาน 
 
 
 
-เพ่ือใหเกิด
ความสบายใจ 
อบอุนใจใน
สถานท่ีทํางาน 
 
-เกิด
ความสัมพันธท่ี
ดีกับชุมชน 

 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 
 
-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 
 
-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 

 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-มีการทําบุตรตัก
บาตรเนื่องในวัน
มาฆบูชาและวัน
ออกพรรษา จํานวน 
2 ครั้ง 
-ทําบุญ 27 
ตุลาคม 2563 
 
 
 
-พิธีสวดพระพุทธ
มนต 
จํานวน 1 ครั้ง 



กิจกรรม 
ผลสําเร็จ 

งบประมาณ
ท่ีใช 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผลการดําเนินการ ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาสท่ี1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

6.4 รวมงานรัฐพิธี 
ราชพิธี 

-มีสมาชิกชมรม
ฯเขารวม
กิจกรรม 

-แสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

- -คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 

2 ครั้ง 1 ครั้ง -รวมพิธีงานวันปย
มหาราช,วันคลาย
วันสวรรคต ร.9,วัน
พอแหงชาติ 
จํานวน 3 ครั้ง 

7.สงเสริมคนดี/การ
ทําดี 
7.1 กิจกรรม
คัดเลือกคนดีมี
คุณธรรมประจํา
โรงพยาบาลรองกวาง
ป 2563 

-มีเจาหนาท่ี
ไดรับการ
คัดเลือก 1 คน 

-กระตุนให
เจาหนาท่ีมีแรง
บันดาลใจใน
การทําความดี 

- -คณะทํางาน
ชมรม 

-จัดประชุมเพ่ือ
คัดเลือก 1 ครั้ง 

-ประกาศผล
และมอบเกียรติ
บัตร 1 ครั้งในท่ี
ประชุม
ประจําเดือน
เจาหนาท่ี 

-ยังไมไดดําเนินการ 

8.โรงพยาบาล
คุณธรรม 

-โรงพยาบาล
รองกวางผาน
เกณฑการ
ประเมิน
หนวยงาน
คุณธรรม 

-โรงพยาบาล
เปนหนวยงาน
คุณธรรม 

- -ประเมินตนเอง
ตามเกณฑการ
ประเมิน
หนวยงาน
คุณธรรม 

- อยูระหวาง
ดําเนินการ 

คําอธิบาย : ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
    ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 







แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :   11   มีนาคม  พ.ศ. 2564 

หัวขอ : ขอรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม โรงพยาบาลรองกวางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง 
วันท่ี 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
โรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันท่ี 10 
เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
 ประภัสสร  กอนแกว           รุงกิจ  ปนใจ 

        (นางสาวประภัสสร  กอนแกว)               (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
     ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                     ตําแหนง  นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564        วันท่ี   11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี 11  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2564 




