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หนา ๑.

คํานํา
การกํากับติดตามการดําเนินการแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนการรายงานการขับเคลื่อนตามแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

วัตถุประสงค
๑.๒.๑ เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากร ไดรับทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสูงเมน
จังหวัดแพร

๑.๒.๒ เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากร รับทราบกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสูงเมน
จังหวัดแพร

๑.๒.๓ เพ่ือใหแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร บรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ภายใต
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรผานแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลุมงานบริหารท่ัวไป
โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร



หนา ๒.

สารบัญ

หนาท่ี

คํานํา ๑.
สารบัญ ๒.
บทท่ี ๑ หลักการและเหตุผล ๓.
บทท่ี ๒ รายงานผลการกํากับติดตาม ๕.
บทท่ี ๓ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดําเนนิงาน ๑๒.
ภาคผนวก ๑๓.
บรรณานุกรม ๑๗.



หนา ๓.

บทที่ ๑
หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการ
ปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งสานักงาน ป.ป.ช. และ
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาจนถึงปจจุบัน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กําหนดวิสัยทัศน คือ
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” และมีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรม ตอตานการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกัน และปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ
ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล และบรรลุถึงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรชาติ คือ ประเทศไทยมีคาคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ ผานประเด็นยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เปนยุทธศาสตร
ท่ีตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

การผลักดันใหมีการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติ ดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ผานการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมท้ังดานการปองกันการทุจริตและการปราบปรามการทุจริต เชนเดียวกับ กระทรวง
สาธารณสุข ท่ีจัดทําแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง สาธารณสุข ระยะ
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแผน
แมบทฯ นี้ กําหนดวิสัยทัศนวา “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต” ดวยการสรางวัฒนธรรมตอตาน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปองกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข



หนา ๔.
ระยะ๕ ปขางหนานี้ จะเปนการปฏิรูปกระบวนการ ดําเนินงานจากเดิมไปสูกระบวนการทํางานแบบบูรณาการท้ัง
ระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิด ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขใหสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได นอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมอดทนตอการ
ทุจริตท่ีเกิดข้ึน บุคลากรกระทรวง สาธารณสุขตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ เจตจํานงของผูบริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนท่ีตองการสรางชาติท่ีสะอาดปราศจากการทุจริต
มีการขับเคลื่อนนโยบาย ท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตองเปนท่ีไดรับความไววางใจ และความเชื่อม่ัน ศรัทธาจากประชาชนวาจะสามารถเปนผูปกปองผลประโยชน
ของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนธรรม และเทาเทียม เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และ
ความโปรงใสของกระทรวงสาธารณสุขในทุกมิติประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตรหลัก ท่ีสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแมบท บูรณาการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ท่ีเชื่อมโยง ไปสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)
ประกอบดวย

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางกลไกปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
การผลักดันใหมีการแปลงแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง

สาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติ มีมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ ผานการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมท้ังดานการปองกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริต การสงเสริม คุณธรรม และการ
คุมครองจรยิธรรม ภายใตงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ผานแผนงาน บูรณาการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ และภายใตงบประมาณของแตละ หนวยงาน

ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเปนการขับเคลื่อนแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม



บทที่ ๒ หนา ๕.
รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ผล

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
มุงเนนการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงวิธีคดิตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางระบบฐานคดิการยึดถือประโยชนของเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน สรางระบบคิด

“ แกทุจริต ตองคิดเปน ” (Digital Thinking) และ “ แกทุจริต ตองคิดแยกแยะ ” (Digital Thinking) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแยงเชิงคุณธรรมแกบุคลากร
วัตถุประสงค

๑. เพ่ือประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปรบัฐานความคิดแกบุคลากรโรงพยาบาลสูงเมน ใหมีสํานึกในคณุธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม บนหลักการพอประมาณ
มีเหตุผล มภีูมิคุมกันท่ีดยีึดถือผลประโยชนของประเทศชาติ สวนรวมเปนท่ีตั้ง สามารถแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม นําไปสูเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมท่ีสมดลุ

๒. เพ่ือเสรมิสรางระบบฐานคิดการยดึถือประโยชนของเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน สรางระบบคิด “แกทุจริต ตองคิดเปน” (Digital Thinking) และ “แกทุจริต ตองคิดแยกแยะ” (Digital Thinking)
คุณธรรมเชิงสัมพัทธซึ่งเปนการเปรยีบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแยงเชิงคุณธรรม

๓. เพ่ือเสรมิพลังการมีสวนรวมของหนวยงานโรงพยาบาลสูงเมน ในการผลักดัน ใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจรติและตานทุจริตทุกรูปแบบ
กลยุทธท่ี ๑.๑
ปลูกฝงจิตสํานึกใหยดึถือ
ผลประโยชนของ
ประเทศชาตเิหนือกวา
ประโยชนสวนตนท่ีมารับ
การฝกงานในโรงพยาบาล
สูงเมน

๑. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน - เพ่ือใหนักศึกษาฝกงานมีจิตสาํนึก
ยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน

- เพ่ือใหนักศึกษาฝกงานมีเจตคตท่ีิดี
ตอหนวยงานโรงพยาบาลสูงเมน

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- จํานวนนักศึกษาฝกงานท่ี
ไดรับการปฐมนิเทศ

มีการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
ฝกงาน

จํานวน 15
คน คิดเปน

รอยละ
๑๐๐

งานการ
เจาหนาท่ี



หนา ๖.
รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ผล

กลยุทธท่ี ๑.๒
ปลูกฝงจิตสํานึกใหยดึถือ
ผลประโยชนของ
ประเทศชาตเิหนือกวา
ประโยชนสวนตน ใน
บุคลากรของโรงพยาบาล
สูงเมน

๒ เผยแพรประชาสัมพันธกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัตริาชการ
เพ่ือสงเสริมและปองกันการทุจรติ
แกหนวยงาน

- เพ่ือใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสูงเมนมี
จิตสํานึกยดึถือผลประโยชนของ
ประเทศชาตเิหนือกวาประโยชนสวน
ตน

- เพ่ือใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสูงเมนมี
ทัศนคติท่ีดี มีแรงจูงในในการ
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชน

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- จํานวนเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
ขอมูลขาวสารกฎหมายฯ

- ความถ่ีในการเผยแพร/
ชองทาง

รอยละ ๓๑
/

รอยละ ๙๐

ครบรอยละ
๑๐๐

(๑ ครั้ง /
๑ ชองทาง /

๑ เดือน)

งานการ
เจาหนาท่ี



หนา ๗.
รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ผล

กลยุทธท่ี ๑.๓
วางระบบรากฐานการนํา
คานิยม MOPH เปน
รากฐานในการสราง
วัฒนธรรม ตอตานการ
ทุจริต

๓ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม - เพ่ือใหบุคลากรใหมมจีิตสํานึกยดึถือ
ผลประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน

- เพ่ือใหบุคลากรใหมมีทัศนคติท่ีดตีอ
หนวยงานโรงพยาบาลสูงเมน

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- จํานวนบุคลากรใหมท่ีไดรับ
การปฐมนิเทศ

จํานวน 8
คน

(รอยละ
๑๐๐)

งานการ
เจาหนาท่ี

กลยุทธท่ี ๑.๔
สนับสนุนการสราง
เครือขายบุคลากรดาน
สุขภาพ เพ่ือปองกัน และ
หยุดยั้ง การทุจริต

๔. ตอยอดการดําเนินงานของ
ชมรมจรยิธรรม / ชมรม STRONG
โรงพยาบาลสูงเมน

- เพ่ือใหหนวยงานมีเครือขายปองกัน
และหยดุยั้ง การทุจรติ

- เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับมสีวนรวมใน
การปองกัน และหยดุยั้ง การทุจรติ

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม
ชมรมจรยิธรรม / กลุม
ตรวจสอบฯ

จํานวน ๖๓
คน / ๑๙๘

คน
(รอยละ
๓๑.๘ /

รอยละ๕๐ )

- กลุมงานการ
พยาบาล
- ชมรม
จริยธรรม
- ชมรม
STRONG



หนา ๘.
รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ผล

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางกลไกปองกันการทุจริต
มุงเนนการกําหนดกลไกดานการปองกันการทุจรติท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือเสรมิสราง การปฏิบัติงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาลอยางมสีวนรวมของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือไมใหเกิดการทุจรติ

วัตถุประสงค
เพ่ือยกระดับกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ ปองกัน

การทุจริตใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต
กลยุทธท่ี ๒.๑
สรางความตระหนักให
ผูบริหารทุกระดับมีความ
พรอมรับผดิ
( Accountability )

๕. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริต (เจตจํานงสุจริต)
ของผูบริหาร

- เพ่ือใหผูบริหารทุกระดับของ
โรงพยาบาลสูงเมนมีความตระหนักใน
การพรอมรับผิด

- เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความ
เช่ือมั่นเช่ือถือในการรวมลงทุนกัน
โรงพยาบาลสูงเมน

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- จํานวนเจาหนาท่ีท่ีเขารวม
กิจกรรม

รอยละ
๓๙.๓๙ /

รอยละ ๕๐

งานการ
เจาหนาท่ี

กลยุทธท่ี ๒.๒
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานใหมีความ
โปรงใส ใชดุลยพินิจโดย
ชอบ ดวยกฎหมาย

๖. จัดทําและดําเนินการตามกรอบ
แนวทางการดําเนินการเพ่ือ
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางของ
โรงพยาบาลสูงเมน ถูกตอง โปรงใส
ตรวจสอบได ผูมสีวนไดสวนเสียพึง
พอใจ

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- ขอรองเรียนดานการจัดซื้อ
จัดจาง

ไมพบขอ
รองเรียน

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป



หนา ๙.
รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ผล

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางกลไกปองกันการทุจริต
มุงเนนการกําหนดกลไกดานการปองกันการทุจรติท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือเสรมิสราง การปฏิบัติงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาลอยางมสีวนรวมของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือไมใหเกิดการทุจรติ

วัตถุประสงค
เพ่ือยกระดับกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ ปองกัน

การทุจริตใหเทาทันตอสถานการณการทุจริต
กลยุทธท่ี ๒.๓
เพิมประสทิธิภาพกลไก
การเสริมสร้างวินยัและ
ระบบคณุธรรม

๗. จัดทําและดําเนินการตามกรอบ
แนวทางการบริหารงานบุคคลฯ
(ผูมีผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิงานต่ํา)

- เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของ
โรงพยาบาลสูงเมน โปรงใส เปนธรรม
ตรวจสอบได ผูปฏิบตัิงานพึงพอใจ

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- ขอรองเรียนดานบริหารงาน
บุคคล

ไมพบขอ
รองเรียน

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป



หนา ๑๐.
รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ผล

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตางๆ ของการปราบปราม การทุจริตท้ังระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือสรางและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเทาทันตอพลวัตรของการทุจรติ
๒. เพ่ือพัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบใหเทาทันตอพลวัตรของการทุจริต
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษทางวินัย ดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม ถูกตองตามหลักกฎหมาย เทาทันตอสถานการณการทุจริต

กลยุทธท่ี ๓.๑
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต

๘. ปรับปรุงและดําเนินการตาม
มาตรการในการปองกันการรับ
สินบน ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
สูงเมน ป ๒๕๖๔
๙. จัดประชุมคณะกรรมการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนฯ เพ่ือ
วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนของโรงพยาบาลสูงเมน
ป ๒๕๖๔

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปราม
การทุจริต

- เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใน
การดําเนินงานของโรงพยาบาลสูงเมน

-

-

๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- ขอรองเรียนเรื่องการรับ
สินบน

- ขอรองเรียนเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน

ไมพบ
ขอรองเรียน

ไมพบ
ขอรองเรียน

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป



หนา ๑๑.
รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ผล

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต (ตอ)

กลยุทธท่ี ๓.๑
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต

(ตอ)

๑๐. จดัประชุมเจาหนาท่ีเพ่ือช้ีแจง
เรื่อง มาตรการในการปองกันการ
รับสินบน , ผลประโยชนทับซอน ,
และมาตรการในการบรหิารงาน
บุคคลผูมีผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงานต่ํา

- เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับทราบและเขาใจ
กระบวนการปองกันและปราบปราม
การทุจริต

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

จํานวนเจาหนาท่ีเขารวม
ประชุมฯ

รอยละ
๓๙.๓๙ /

รอยละ ๕๐

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป

กลยุทธท่ี ๓.๒
พัฒนาเครือขายและ
บูรณาการกระบวนการ
ดานการปราบปรามการ
ทุจริต

๑๑. พัฒนาระบบการตอบสนอง
ขอรองเรียนของหนวยงาน โดย
การปรับปรุงคูมือขอรองเรียน ,
เพ่ิมชองทางในการตอบสนอง ,
กําหนดผูรับผดิชอบท่ีชัดเจน ฯลฯ

- เพ่ือสรางและพัฒนากลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมี
ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเทา
ทันตอพลวัตรของการทุจริต

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ –
๓๐ ก.ย.๒๕๖๔

- คูมือขอรองเรียนไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

- ชองทางตอบสนองขอ
รองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
ชัดเจน

ครบ
๑ ครั้ง

ครบ
๓ ชองทาง

- กลุมงาน
บริหารท่ัวไป

- ศูนยรองเรียน
รองทุกข



หนา ๑๒.

บทท่ี ๓
ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน

๑. จากการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา สายพันธุ ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ทําใหการจัดกิจกรรมท่ีตองมีการรวมกลุมของเจาหนาท่ี
มีอุปสรรค และไมสามารถรวมกลุมกันได

๒. ภารกิจเรงดวนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ทําใหการจัดกิจกรรม และการ
บริหารจัดการเนนหนักไปทางการปองกันการระบาดของโรค

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
๑. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ใหเขากับกิจกรรมดานการปองกันการระบาด

ของโรค Covid ๑๙
๒. ประยุคใชเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ เขามาดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในองคกร



หนา ๑๓.

ภาคผนวก



หนา ๑๔.

กิจกรรมหอนาฬิกา
เพ่ือควบคุมกํากับการลงเวลาปฏิบัตงิานของบุคลากรโรงพยาบาลสูงเมน

หนา ๑๔.

กิจกรรมหอนาฬิกา
เพ่ือควบคุมกํากับการลงเวลาปฏิบัตงิานของบุคลากรโรงพยาบาลสูงเมน

หนา ๑๔.

กิจกรรมหอนาฬิกา
เพ่ือควบคุมกํากับการลงเวลาปฏิบัตงิานของบุคลากรโรงพยาบาลสูงเมน



หนา ๑๕.

การรวมงานพระราชพิธีในวันสําคัญตาง ๆ ของเจาหนาที่ โรงพยาบาลสูงเมน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนา ๑๕.

การรวมงานพระราชพิธีในวันสําคัญตาง ๆ ของเจาหนาที่ โรงพยาบาลสูงเมน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนา ๑๕.

การรวมงานพระราชพิธีในวันสําคัญตาง ๆ ของเจาหนาที่ โรงพยาบาลสูงเมน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



หนา ๑๖.
กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ปงบประมาณ 2564

โดยนายแสงชัย พงศพิชญพิทักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน
ในท่ีประชุมประจําป พนักงานราชการ / พกส. / ลูกจางเงินบํารุงฯ ทุกตําแหนง ครั้งท่ี 1/ 2564

สถานท่ี หองประชุมช้ัน 4 โรงพยาบาลสูงเมน วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.



หนา ๑๗.
บรรณานุกรม



ปกหลัง
รายงานผลการกํากับติดตาม
การดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ

การปองกัน ปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลสูงเมน  จังหวัดแพร
ไตรมาสที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔


