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ค าน า 
 
  นโยบายการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรร
มาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. คือการปลุกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม และ
สร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้การประเมิน MOPH ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 มุ่งเน้นการด าเนินงานให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดอากาศที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน ส่งผลให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โรงพยาบาลฮอดจึงด าเนินงานตามนโยบายเพ่ือสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
 
 

โรงพยาบาลฮอด 
10  มีนาคม  2564 
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สารบัญ 
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-  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรม 
   และความโปร่งใสในองค์กร                3 - 4 
-  มาตรการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระท าผิดวินัยของ 
   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด                4 - 5 
-  แผนการด าเนินการปีงบประมาณ 2564        6 
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สรุปรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2564 

บทน า 
 
  กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดทิศทางการพัฒนาการทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ระยะ 
20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผน แม่บทด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนด ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่องแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 โดยขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการป้องกันปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต และ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 
ผ่านกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินที่ก าหนดในแต่ละแผนแม่บทเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน การทุจริตอย่างยั่งยืน 
ยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปและพัฒนาให้ครอบคลุมมุกด้านของพลวัตของการทุจริตใน
กระทรวงสาธารณสุขทุกด้าน โดยเริ่มพื้นฐานจากจิตใจ จิตส านึกเป็นส าคัญ เพื่อให้การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้และ/หรือมีปริมาณลดน้อยลงไป ท าให้สังคมกระทรวงสาธารณสุขเป็นสังคมแห่งการต่อต้านการ
ทุจริต และได้รับการยอมรับจากทุกส่วนราชการ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการ
ยอมรับ การทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง
เป็นไปตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวง
สาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป.1 ค. (ปลูกและปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมุ่งเน้นประเด็นการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการ 6 กระบวนการ ดังนี้ 
 1.  กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้แนวคิด “จิต
พอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” ในการขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.  กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3.  กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต โดยการสร้างและพัฒนา
กลไกลกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
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วันที่  12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการตามข้อเสนอของส านักงาน ป.ป.ช. ข้อ 1.3.1 “ห้าม
ไม่ให้หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อท าการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้า
กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล” และข้อ 1.4 “ให้เพิ่มความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายในทั้งในระดับ
สถานพยาบาลและระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล” 
 4. กระบวนการปราบปรามการทุจริต โดยการสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ให้มีความรวดเร็ว เด็ดขาด และเป็นธรรม กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อ
พลวัต ของการทุจริต 
 5.  กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 
2560) น าสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” เพื่อประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป 
 6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ
ก าหนดประมวลจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม 
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2.  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
 
2.1.  ด้านความโปร่งใส 
 1)  ผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลฮอด ทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติ 
ราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 
 2)  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 3)  ทุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐโรงพยาบาลฮอด ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 4)  ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 5)  จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับ ทราบพร้อมกันให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
 
2.2.  ด้านความพร้อมรับผิด 
 1)  บุคลากรโรงพยาบาลฮอด ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บน
ความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความ
พร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด
หรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่าง  
 2) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงาน อย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลพินิจในการให้บริการผู้ป่วย 
 
2.3.  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 1)  ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้อยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้อง ด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
 2)  บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงิน
สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 
 3)  บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออก
อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ ส่วนตน สิ่งไหนคือ
ประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องกระโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว เป็นต้น 
2.4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
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 1)  ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความ
ซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการ
ทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
 2)  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการ สอดส่อง
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร่วมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อ ยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 
 3)  สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
บุคลากร โรงพยาบาลฮอด 
 4)  มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 
2.5.  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 1)  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 2)  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการ พิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม 
และด้านคุณธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรม ในการด าเนินชีวิต 
 3)  บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
3.  มาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด 
 มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้ 
 3.1  มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.2  มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์
วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 3.3  มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.4  มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 3.5  มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อ ผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม ฯลฯ เช่น การเซ็นชื่อ
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เวลาปฏิบัติงานราชการ , การไม่ใช้เวลาราชการในกิจธุระส่วนตัว , การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
เลื่อนระดับ เป็นต้น 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ด้าน
กระบวนงาน 
 ด้านคน 
 ด้านทรัพยากร 
 ด้านผู้รับบริการ 
 

1. บุคลากรของโรงพยาบาลฮอดร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์องค์กรเพื่อสร้างชาตติามหลักธรรมาภิ
บาลต่อตา้นการทจุริตคอรัปชั่น 
2. จัดท าแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปี 
2564 
3. ด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบตักิารส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี 2564 
3.1 การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
3.2 จัดให้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตประพฤตมิิชอบ 
3.3 ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบนโยบายการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานในภาครัฐ 
- นโยบายการบริหารงานบุคคล 
- นโยบายการด าเนินงานแผนปอ้งกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- นโยบายการสง่เสริมคุณธรรม 
- นโยบายการด าเนินงานขององค์กรอ่ืนๆ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

2564             
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4.  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
  โรงพยาบาลฮอด  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมตามนี้ 

1. การด าเนินการตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยังขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน
องค์กร ท าให้กิจกรรมไม่เชื่อมโยงกันต่างคนต่างท า 

2. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กรยังไม่บรรลุเป้าหมายด้วยภาระงานที่มากในการร่วมด าเนิน
กิจกรรมจึงไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
5.  ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 1. มีการสร้างกลไกการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้เกิดความโปรงใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนของโรงพยาบาลฮอด  พร้อมมีการเผยแพร่ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ประชาชนรับทราบ
ช่องทางการร้องเรียน 
 2. มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในในหน่วยงานและมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 3. ผู้บริหารของโรงพยาบาลฮอด  ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบภาครัฐ 
 
6.  ปัญหา/อุปสรรค์ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 1. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายในโดยตรง ท าให้กระบวนการตรวจสอบภายใน
ด าเนินการได้อย่างไม่ต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ 
 2. พัฒนาและปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมและตระหนักถึงการสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี 2564 
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลฮอด  ประจ าปี 2564 

(1 ตุลาคม 2563 ถึง 10 มีนาคม 2564) 

กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1.การถ่ายทอดความรู้ปลูกฝัง
วิธีคิดปลูกจิตส านึกค่านิยม
คุณธรรมและสร้างวินับแก่
เจ้าหน้าที่ 

- บุคลากรโรงพยาบาลฮอด ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวน
เจ้าหน้าที่ 
100 คน 

1. จัดอบรมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวนเจ้าหน้าที่ 100 คน 
1.1 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฮอด ได้เรียนรู้และประพฤติตน
ตามหลักธรรมมาภิบาล 
1.2 เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการ 
1.3 มีการจัดตั้งกลุ่ม “ชมรม STRONG โรงพยาบาลฮอด” 
ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียง ต้านทุจริต” 

2. สร้างความรู้ตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและ
พัสดุของรพ.สต.และโรงพยาบาลฮอด ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
และพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ 

จ านวน
เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมอบรม 
40 คน 

1. จัดอบรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
40 คน 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของรพ.สต.และ
โรงพยาบาลฮอด ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ปัญหา อุปสรรค์ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง 
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ภาคผนวก 

ภาพกิจกรรมอบรมตามแผนด าเนินการ  วันที่ 9  มีนาคม 2564  ห้องประชุมออบหลวง รพ.ฮอด 
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