
 
 
 

 

 

 

รายงานผลการก ากบัติดตามการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลพิชัย  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๕ 
รอบ ๑๒ เดือน (1 เมษายน 256๕ – ๓๑ สิงหาคม 256๕) 

 

 



 

ค าน า 
            การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรฐกกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง  และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัก  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย   ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งต้องประสานความร่วมมือทั้ งภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับ ผิดชอบ มี
วินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ   วิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่า ประกอบกับคณะรักฐาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗  ลง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัก ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้น  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้    ในการนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานภาครักต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  รวม ๖ ยุทธศาสตร์ นั้น 

         ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจั กฐ์ 
ดังนั้นเพื่อให้   การด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลพิชัยจึงได้
จัดท าแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัก ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลพิชัย ให้ บรรลุ
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยบริการ กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ยึดถือ 
และถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลพิชัย 



 
สารบัญ 

หน้า 
 
 

ยุทธศาตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต          1                                          
 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต           2 
 

ยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        3 
 

ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                            1 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 รอบ ๑๒ เดือน (1 เมษายน 256๕ – ๓๑ สิงหาคม 256๕) 

ยุทธศาตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.ให้ความรู้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบวินัย
ข้าราชการ 

ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรได้รับการ
ให้ความรู้ด้านวินัย 

สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปรามปราม 
การทุจริต ในที่ประชุม อบรม ทุกครั้ง
ของการประชุม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒.แจ้งและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือส่งเสริมและป้องกันการ
ทุจริตแก่หน่วยงาน 
 

จ านวนของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๒ ครั้ง ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามตัวชี้วัด 
ทั้ง ๒ ครั้ง / ปี 

3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมถวาย
สัตย์ “ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมถวายสัตย์ ๒๖๑ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.การยกย่องเชิดชู ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่
ดีและเสนอชื่อเป็นตัวแทนของ
โรงพยาบาลพิชัย เข้ารับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือก และ
ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน 
- ดีเด่น จ านวน  ๑๑๑ ราย 
- ดีมาก จ านวน  ๕ ราย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



    2 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 รอบ ๑๒ เดือน (1 เมษายน 256๕ – ๓๑ สิงหาคม 256๕) 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางท่ี ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน / 
แจ้งเบาะแส  / ความคิดเห็น และ
เผยแพร่ข่าวสารของราชการ
โรงพยาบาลพิชัย 
 

ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัก 

ด าเนินการจัดท าช่องทางเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการจัดท าช่องทางเรียบร้อยแล้ว 

๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนมีการ
จัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม 
/ วินัย และการทุจริตแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ร้อยละของเรื่องที่แจ้งผลการร้องเรียนแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

ไม่มีข้อร้องเรียน  ไม่มีข้อร้องเรียน 

 

 

 

 



                                                   3  
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 รอบ ๑๒ เดือน (1 เมษายน 256๕ – ๓๑ สิงหาคม 256๕) 

 
ยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.การเสร้างมาตรกาน/การประเมิน
ความโปร่งใสของโรงพยาบาลพิชัย 
 

จ านวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรกาน/การประเมินความโปร่งใส 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

๒.ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 

ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบและด าเนินการ
ทางวินัยตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

ไม่มีเรื่องที่ต้องตรวจสอบ เป็นไปตามตัวชี้วัด 

3.พัฒนาปรับแนวทางการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลพิชัยให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
 

จ านวนครั้งของการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามตัวชี้วัด 

 
    4 



รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลพิชัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

รอบ ๑๒ เดือน (1 เมษายน 256๕ – ๓๑ สิงหาคม 256๕) 
 

ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใย 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ คณะกรรมการควบคุม
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

จ านวน 2 ครั้ง  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

๒.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
และพัสดุ 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม/ประชุม
ชี้แจง ระเบียบการเบิกจ่าย-ระเบียบการ
บริหารพัสดุ 

จ านวน 2 ครั้ง เป็นไปตามตัวชี้วัด 

3.ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านวินัย
ความรับผิดทางละเมิดและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ท่ีเข้ารับการอบรม / 
ประชุม 

จ านวน ๑ ครั้งในการประชุม ชี้แจ้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามตัวชี้วัด 

4.การเผยแพร่กรณีตัวอย่างการ
กระท าผิดทางวินัย ความลับ ละเมิด/
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม / วินัยและการ
ทุจริต 

จ านวนครั้งต่อปีของการเผยแพร่ จ านวน 2 ครั้งในการประชุม ชี้แจ้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามตัวชี้วัด 

 


