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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” 



2 
 

  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. แผนงานบูรณาการตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 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 ปอ้งกนัการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

    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 เม่ือสิน้แผนแม่บทการปอ้งกนั 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. เร่ืองรอ้งเรียนการทจุริตไดร้บัการดาํเนินการภายในเวลาไมเ่กิน 15 วนัทาํการ 

3. การดาํเนินการทางวินยัและทางอาญาแก่ผูท้จุริตภายในกรอบเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  

 
 

 
 



๘

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-สิงหาคม
รอยละ100 

3. การยกยองเชิดชู
ขาราชการและเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลรองกวางท่ี
ประพฤติเปนแบบอยาง
ท่ีด ี

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

1 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

-บุคลากรดีเดนที่
ไดรับคัดเลือก
ดังตอไปนี ้
1.กลุมขาราชการ
ระดับวิชาการ 2 คน 
2.กลุมขาราชการ
ระดับทั่วไป 2 คน 
3.กลุมลูกจาง 1 คน 
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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 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ รอยละ 
90.34 

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 

 



๑๐ 
 

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 

ทบทวนระเบียบ
การเบิก
คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาใหสอดคลอง
กับระเบียบท่ี
กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
13 ก.ค.64 

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 
รายงาน 31 ส.ค.
64 

 



๑๑ 
 

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 1-3  
ผานเกณฑการ
ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓

 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 



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. 



กิจกรรมคดัเลือกคนดี มคีณุธรรม ขาราชการและเจาหนาที่โรงพยาบาลรองกวาง 
และมอบเกียรติบัตรแกผูที่ไดรับคัดเลือก 

วันที่ 1 เมษายน 2564  ณ หองประชุมผานางคอย 





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  1 กันยายน  พ.ศ. 2564 

หัวขอ : ขอรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงพยาบาลรองกวางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 
31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 31 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
       ประภัสสร กอนแกว         รุงกิจ  ปนใจ 

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

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564          วันท่ี   1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี 1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 





แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

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           หนวยงาน  โรงพยาบาลรองกวาง 

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

ชื่อผูประสานงาน  นางสาวประภัสสร  กอนแกว โทรศัพท  054-597115 ตอ 115 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจรยิธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ 

1. กิจกรรมจัดประฃุมคณะทํางานชมรมจรยิธรรม / 1 ครั้ง -ทบทวน
คณะทํางานและ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การของชมรม 

2. กิจกรรมปลูกฝงความสุจรติตอตานการทุจรติ
2.1 ประกาศเจตนารมณสุจริตตอตานการทุจรติของผูบรหิารและเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 

2.2 จดัประชุมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี 

/ 

/ 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

- ผูอํานวยการและ
เจาหนาท่ี 110 คน 
รวมประกาศ
เจตนารมณสุจริต
ตอตานการทุจริต 
-เจาหนาท่ี 165 
คน เขารวมปรมุ
เรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน 

แบบฟอรมท่ี 2 
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กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ 

2.3 จดัทําแผนปฏิบัติการปองกันและปรามปรามการทุจริต และตดิตามประเมินผล 

2.4“ชมรมฟามตีาSTRONG”เปนการรวมกลุมของเจาหนาท่ีเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส 

/ 

/ 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

-มีแผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตโรงพยาบาล
รองกวาง 
-ชมรมฟามีตา
STRONGประชุม
สมาชิกมีการเสนอ
โครงการมาตรการ
ควบคุมการเขา-ออก
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี และ
รณรงคการนําเสนอ
กิจกรรมทําความดี
ของเจาหนาท่ี 

3. กิจกรรมสงเสรมิจิตอาสา จิตสาธารณะตอจาหนาท่ีในองคกรและชุมชน
3.1 รวมงานบําเพ็ญประโยชนท้ังในและนอกหนวยงาน 

3.2 กิจกรรมรดนํ้าดําหัว อวยพรผูใหญ/ผูสูงอายุ เน่ืองในวันสงกรานต 

3.3 กิจกรรม 5 ส ดวยจิตอาสา (Big Cleaning Day) 

/ 

/ 

/ 

5 ครั้ง 

- 

5 ครั้ง 

-รวมงานศพญาติ
เจาหนาท่ี กิจกรรม
จิตอาสา 

-กิจกรรม 5 ส ทุก
วันศุกรแรกของ
เดือน 

ไมไดดําเนินการ
เน่ืองดวย
สถานการณโควิด-
19 

4. กิจกรรมสงเสรมิการสรางวินัย
4.1 กิจกรรมคืนขอมูลเวลาปฏิบัตงิานทุกสิ้นเดือนงานการเจาหนาท่ีคืนขอมูลเวลาเขา-
ออกปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานแกหัวหนากลุมงานทราบ 

/ 10 ครั้ง -นําเสนอเวลาเขา-
ออกปฏิบัติงานของ



กิจกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ 

เจาหนาท่ีแกหัวหนา
งานทุกเดือน 

5. กิจกรรมสงเสรมิความพอเพียง
5.1 กิจกรรมควบคุมกํากับแผนเงินบํารุงโรงพยาบาลรองกวางโดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองแผน 

5.2 จดัตั้งกลุมไลนคาขายโรงพยาบาลรองกวาง 

/ 

/ 

10 ครั้ง 

1 ครั้ง 

-มีการกํากับตดิตาม
การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางให
เปนไปตามแผนใน
การประชุม
ประจําเดือนของ
คณะกรรมการ 
บริหาร 
-มีกลุมไลนคาขาย
ของเจาหนาท่ีใน
โรงพยาบาล 

6.กิจกรรมดาํรงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
6.1 ทําบุญตักบาตรในวันสําคญัทางศาสนาและทําบุญขางเตียง 

6.2 ทําบุญครบรอบวันกอตั้งโรงพยาบาลรองกวาง 

6.3 รวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับชุมชน หนวยงานอ่ืน 

6.4 รวมงานรัฐพิธี  ราชพิธี 

/ 

/ 

/ 

/ 

2 ครั้ง 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

3 ครั้ง 

-มีการทําบุญตัก
บาตรเน่ืองในวัน
มาฆบูชาและวัน
ออกพรรษา 
-ทําบุญ 27 ตลุาคม 
2563 
-พิธีสวดพระพุทธ
มนต 
-รวมพิธีงานปย
มหาราช,วันคลาย
วันสวรรคต ร.9,วัน
พอแหงชาติ 





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) 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลรองกวาง หนวยงาน   โรงพยาบาลรองกวาง 
สถานท่ีต้ัง 323  ม.6 ต.รองเข็ม อ.รองกวาง จ.แพร 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวประภัสสร  กอนแกว โทรศัพท  054-597115 ตอ 115 
จํานวนกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น 16 กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    16  กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม       - บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน  - บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน - บาท 
รายละเอียด ดังน้ี 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. จัดประชุมคณะทํางานชมรม
จริยธรรม 

-คณะทํางาน 
80% 
 เขารวม
ประชุม 
-มีกิจกรรม
รวมกันอยาง
นอย 1 
กิจกรรม/ไตร
มาส 

-คณะทํางาน
ชมรม
จริยธรรมมี
สวนรวมใน
การ
ดําเนินงาน,
ติดตามผลฯ
และแกไข
ปญหารวมกัน 

- -คณะทํ างาน
ชมรมฯ 

1 คร้ัง -ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการองชมรม
จริยธรรมในวันที่  24 
พ.ย.2563 

VWPC00101
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กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

2. กิจกรรมปลูกฝงความสุจริตตอตาน
การทุจริต 
2.1 ประกาศเจตนารมณสุจริตตอตาน
การทุจริตของผูบริหารและเจาหนาที่
โรงพยาบาล 

2.2 จัดประชุมใหความรูเร่ืองการ
ปองกันผลประโยชนทบัซอนแก
เจาหนาที ่

2.3 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและติดตาม
ประเมินผล 

2.4 “ชมรมฟามีตาSTRONG” เปนการ
รวมกลุมของเจาหนาที่เพื่อการ
บริหารงานที่โปรงใส 

- เจาหนาเขา
รวมกิจกรรม
อยางนอย
50% 
(110คน) 

-สมาชิก
ชมรม80%
เขารวม
ประชุม 

-มีแผนปฏิบัติ
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต 

-มีกิจกรรม
ของชมรมฟา
มีตาอยาง
นอยปละ 1 
กิจกรรม 

-ยกระดับ
ความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริหาร 
เจาหนาที่ 
และ
สาธารณชน 
-สมาชิกชมรม
จริยธรรมมี
ความตะหนัก
ถึงการปองกัน
ผลประโยชน
ทับซอน 
-เจาหนาที่
และ
สาธารณชน
เกิดความ
เชื่อมั่นวาไมมี
การทุจริตใน
องคกร 
-มีการ
ตรวจสอบการ
บริหารงาน
เพื่อความ
โปรงใส 

- 

26,640 

- 

- 

-คณะทํ างาน
และผูบริหาร 

-คณะทํ างาน
ชมรมฯ 

-คณะทํ างาน
ชมรมฯ 

-สมาชิกทีมฟา
มีตา 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

-ประกาศวันที่ 9 
มีนาคม 2564 

-ประชุมวันที ่9 มีนาคม 
2564 

-จัดทําแผนวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 

-จัดประชุม 25 
กุมภาพันธ 2564 



กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

3.กิจกรรมสงเสริมจิตอาสา จิต
สาธารณะตอเจาหนาที่ในองคกรและ
ชุมชน 
3.1 รวมงานบําเพ็ญประโยชนทั้งใน
และนอกหนวยงาน 

3.2 กิจกรรมรดน้ําดําหัว อวยพร
ผูใหญ/ผูสูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต 

3.3 กิจกรรม 5 ส ดวยจิตอาสา(Big 
Cleaning Day) 

-รอยละ 80 
ของสมาชิก
ชมรมฯไป
รวมวาน
บําเพ็ญ
ประโยชนทั้ง
ในและนอก
หนวยงาน 
-เจาหนาที่
โรงพยาบาล
รองกวางเขา
รวมกิจกรรม 
80 % 
-เจาหนาที่
ตัวแทน
หนวยงานเขา
รวมกิจกรรม
70% 

-เจาหนาที่
และชุมชนเกิด
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน 

-เกิด
ความสัมพันธ
ที่ดีในองคกร 

-หนวยงาน
สะอาด เปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

- 

- 

- 

-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 

-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 

-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 

กิจกรรม 

- 

3 คร้ัง 

กิจกรรม 

- 

3 คร้ัง 

กิจกรรม 

- 

3 คร้ัง 

กิจกรรม 

- 

2 คร้ัง 

-รวมกิจกรรมงานศพ
ญาติเจาหนาทีแ่ละ
กิจกรรมจิตอาสา 
ทั้งหมด 5 คร้ัง 

-ไมไดดําเนินการเนื่อง
ดวยสถานการณโควิด-
19 

4. กิจกรรมสงเสริมการสรางวินัย
4.1 กิจกรรมคืนขอมูลเวลาปฏบิัติงาน
ทุกส้ินเดือนงานการเจาหนาที่คืนขอมูล
เวลาเขา-ออก ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในหนวยงานแกหวัหนางานทราบ 

-อัตรา
เจาหนาที่มา
ทํางานตรง
เวลามากกวา
95% 

-เจาหนาที่
โรงพยาบาล
รองกวางมา
ทํางานตรง
เวลามากขึ้น 

- -คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 

แบบรายงานผล
การแสกน
ลายนิ้วมอื1คร้ัง/
เดือน 

แบบรายงานผล
การแสกน
ลายนิ้วมอื1คร้ัง/
เดือน 

แบบรายงานผล
การแสกน
ลายนิ้วมอื1คร้ัง/
เดือน 

แบบรายงานผล
การแสกน
ลายนิ้วมอื1คร้ัง/
เดือน 

-นําเสนอขอมูลเวลาเขา
ออกปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่แกหวัหนา
งานทุกเดือน 



กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

5.กิจกรรมสงเสริมความพอเพียง 
5.1 กิจกรรมควบคุมกํากบัแผนเงิน
บํารุงโรงพยาบาลโดยคณะกรรมการ
กล่ันกรองแผน 

5.2 จัดต้ังกลุมไลนคาขายโรงพยาบาล
รองกวาง 

-แผนเงิน
บํารุง
โรงพยาบาล
ไมขาดดุลย 

-รอยละ 80 
ของ
เจาหนาที่เขา
รวมกิจกรรม 

-โรงพยาบาล
ไมเกิดวิกฤติ
ทางการเงิน 

-เจาหนาที่
โรงพยาบาลมี
รายไดเสริม
จากการขาย
สินคา 

- 

- 

คณะกรรมการ
บริหารและ
คณะกรรมการ
กล่ันกรองแผน 

-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 

3 คร้ัง 

กิจกรรม 

3 คร้ัง 

กิจกรรม 

3 คร้ัง 

กิจกรรม 

2 คร้ัง 

กิจกรรม 

-กํากับติดตามการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ใหเปนไปตามแผนใน
การประชุมประจาํเดือน
จํานวน...คร้ัง 
-มีกลุมไลนคาขายของ
เจาหนาที่ใน
โรงพยาบาลจํานวน 1 
กลุม 

6.กิจกรรมดํารงไวซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
6.1ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทาง
ศาสนา และทาํบุญขางเตียง 

6.2 ทําบุญครบรอบวันกอต้ัง
โรงพยาบาลรองกวาง 

6.3 รวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
กับชุมชน หนวยงานอื่น 

6.4 รวมงานรัฐพิธี ราชพิธ ี

-สมาชิก
80%เขารวม
กิจกรรม 

-สมาชิก
80%เขารวม
กิจกรรม 

-มีสมาชิกฯ
เขารวม
กิจกรรม 

-สมาชิก
ชมรมฯเขา
รวมกิจกรรม 

-เจาหนาที่
รูจักการให
ทาน 

-เพื่อใหเกิด
ความสบายใจ 
อบอุนใจใน
สถานที่
ทํางาน 
-เกิด
ความสัมพันธ
ที่ดีกับชุมชน 

-แสดงความ
จงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัต
ริย 

- 

- 

- 

- 

-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 
-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 

-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 
-คณะทํางาน
ชมรมฯและ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

2 คร้ัง 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

1 คร้ัง 

- - -มีการทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันมาฆบูชาและ
วันออกพรรษาจาํนวน 
2 คร้ัง  
- ทําบุญ 27 ตุลาคม 
2563 

-พิธีสวดพระพุทธมนต
จํานวน 1 คร้ัง 

-รวมพิธีงานวันปย
มหาราช,วันคลายวัน
สวรรคต ร.9,วันพอ
แหงชาติ จาํนวน 3 
คร้ัง 



กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

7.สงเสริมคนดี/การทําดี 
7.1 กิจกรรมคัดเลือกคนดีมีคุณธรรม
ประจําโรงพยาบาลรองกวาง ป 2564 

-มีเจาหนาที่
ไดรับ
คัดเลือก 1 
คน 

-กระตุนให
เจาหนาที่มี
แรงบันดาลใจ
ในการทํา
ความดี 

- -คณะทํางาน
ชมรม 

-จัดประชุมเพื่อ
คัดเลือก 1 คร้ัง 

-ประกาศผลและ
มอบเกียรติบัตร 
1 คร้ัง ในที่
ประชุม
ประจําเดือน
เจาหนาที ่

-บุคลากรดีเดน
ดังตอไปนี้ 
1.กลุมขาราชการระดับ
วิชาการ 2 คน 
2.กลุมขาราชการระดับ
ทั่วไป 2 คน 
3.กลุมลูกจาง 1 คน 

8.โรงพยาบาลคุณธรรม -โรงพยาบาล
รองกวางผาน
เกณฑการ
ประเมิน
หนวยงาน
คุณธรรม 

-โรงพยาบาล
เปนหนวยงาน
คุณธรรม 

- -ประเมินตนเอง
ตามเกณฑการ
ประเมิน
หนวยงาน
คุณธรรม 

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

ปจจัยแหงความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 
1. ผูบริหารเห็นความสําคัญและเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆของชมรม
2. เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในทุกกิจกรรมเปนอยางดี

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
1. สถานการณโรคระบาด(โควิด-19)ทําใหไมสามารถจัดบางกจิกรรมได
2. การเขารวมกจิกรรมจะเปนการสงตัวแทนเขารวม เน่ืองจากเจาหนาท่ีบางสวนตองปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
- 





แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป  1 กันยายน  พ.ศ. 2564 

หัวขอ : ขอรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของโรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 
ถึง วันท่ี 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลรองกวาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

       รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ของโรงพยาบาลรองกวาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 
31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

           ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
       ประภัสสร กอนแกว         รุงกิจ  ปนใจ 

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

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี  1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564          วันท่ี   1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี 1  เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 




