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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผลการปฏิบตังิาน หลักฐานประกอบ 
1. วางระบบรากฐานการนำ
ค่ า นิ ย ม  MOPH  แ ล ะ
คุณธรรมองค์กร “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จรรยาข้าราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริต 

1. อบรมให้ความรู้ข้าราชการ
ห รื อ บุ ค ล าก รที่ บ ร รจุ ให ม่  
เก่ีย ว กับ  จ ริยธรรมการเป็ น
ข้าราชการกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

บุคลากรใหม่ที่ได้รับการอบรม
เส ริมส ร้างความ รู้และป ลุ ก
จิตสำนึกมีความเข้าใจและถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ข้าราชการ
บรรจุใหม่
หรือบุคลากร
ใหม่ทุกคน 

- เน่ืองจากในช่วงเดือน 
ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 
2563 ยังไม่มีเจ้าหน้าที่
เขา้รับราชการใน
หน่วยงาน  

 

2. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม จรรยา
วิชาชีพ และค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข 

หน่วยงานหรือหน่วยบริการที่มี
การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
โร ง พ ย า บ า ล ส ม เด็ จ พ ร ะ
ยุพราชปัวปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
จรรยาข้าราชการของสำนักงาน
ปลั ดกระท รวงสาธารณ สุ ข 
จรรยาวิชาชีพต่างๆ ร้อยละ 80 
 

หน่วยงาน /
หน่วยบริการ 

- อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (ตอ่) 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ 
2. ปลุกจิตสำนึกต่อตา้นการ
ทุจริต สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต เสริมสร้างพลังการ
มีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาค
ส่วนเพื่อต้านการทุจริต 
 

ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ในสงักัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อตา้นคอร์
รัปชันสากล (ประเทศไทย) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลักดันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ใน
สังกัด
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

- อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทจุริต 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผลการปฏิบตังิาน หลักฐานประกอบ 
1. วางมาตรการเสริมในการ
สกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบาย 
สร้างความตระหนักให้บริการ
และบุคลากรมีความพร้อมรับ
ผิด 

การประกาศเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารและบคุลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข และมีการ
สื่อสารจริยธรรมที่ทรงพลังที่
แสดงออกถึงความโปร่งใสในการ
บริหารราชการ 

หน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัวมีการ
ประกาศเจตจำนง
สุจริตร้อยละ 100 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนฯ โดยผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพ ราชปั ว ได้ ป ระก าศ
เจตจำนงสุจริตและได้แจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ 
พ ร้ อ ม ทั้ ง เผ ย แ พ ร่บ น
เว็ บ ไซต์ ห น่ วย ง าน ให้
สาธารณชนทราบ 

ภาพปรากฏบน
เว็บไซต์หน่วยงาน 
 

2. พัฒนาหน่วยงานในสังกัด
โรงพ ยาบ าล สม เด็ จ พ ระ
ยุพราชปั ว ในการเข้ า ร่วม
ป ร ะ เ มิ น  ITAเพื่ อ ให้ ทุ ก
ขั้นตอนของระบบราชการมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้
และให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ในห น่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวมีความ ซ่ือสัตย์  
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมการพัฒนาและประเมิน 
ITAสำหรับหน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว 

หน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัวผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 
ร้อยละ 90 

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนฯ จัดทำมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนการ
ให้ แ ล ะ รั บ สิ น บ น ทุ ก
รูปแบบเพื่ อให้ เป็นแนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
บุคลากรในหน่วยงาน 

ภาพปรากฏบน
เว็บไซต์หน่วยงาน 
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3 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทจุริต (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผลการปฏิบตังิาน หลักฐานประกอบ 
3. พัฒนาความรู้และ
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการปฏิบตัิงาน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้

1. อบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุ
ตาม พระราชบัญญัติการจดัซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

หน่วยงานในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวส่งผูป้ฏิบตัิงาน
เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 
100  

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการฯ 

 

2. อบรมให้ความรู้บคุลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวเก่ียวการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

กลุ่มงานในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวส่งผูป้ฏิบตัิงาน
เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 
100 
 

กลุ่มงานใน 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย งบประมาณ ผลการปฏิบตังิาน หลักฐานประกอบ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สืบสวน สอบสวนข้อร้องเรียน 
กล่าวหา ให้มีประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การสืบสวน สอบสวน 
เร่ืองร้องเรียน กล่าวหา
บุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

เร่ืองร้องเรียน กล่าวหา 
สามารถสืบสวน 
ดำเนินการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 
100 

บุคลากรในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ดำเนินการแล้ วเส ร็จตาม
แผนปฏิบัติการ โดยมีการ
ปรับปรุงระบบการร้องเรียน
การทุจริตประพฤตมิชิอบของ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

จัดทำมาตรการใน
การร้องเรียนของ
หน่วยงาน 

2. พัฒนาเครือข่าย ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในสงักัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
พัฒนากระบวนงานตาม
มาตรฐานในการประเมิน ITA  
 

1.จัดประชุมชี้แจง้แนว
ทางการดำเนินการ
ประเมิน ITA  
 

บุคลากรมีความเขา้ใจใน
กระบวนการประเมิน ITA 
ร้อยละ 90 
 

บุคลากรในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบตัิการฯ 

 

2.พัฒนาเครือขา่ย
ตรวจสอบความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

มีการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เพื่อการบริหารงาน ที่
โปร่งใสร้อยละ 100 
 

บุคลากรในสังกัด 
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

- ดำเนินการแล้ วเส ร็จตาม
แ ผ นป ฏิ บั ติ ก า ร  โด ย ต่ อ
ยอดจากการทำกิจกรรมในปี 
2562 และได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนาระบบป้องกัน
การทุ จ ริต ข อ งก าร ใช้ รถ
ราชการผ่านระบบไลน์ และ
เว็บไซต์โรงพยาบาล 

ภาพปรากฏบน
เว็บไซต์หน่วยงาน 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. การให้ความรู้และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ บางส่วนยังเป็นนามธรรมขาดการมีส่วนร่วมแสดงออกทางความคิด และเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการอบรมให้ความรู้ได้ เนื่องจากปัญหาในเรื่อง งบประมาณการดำเนินโครงการ 

2. การจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตฯ ค่อนข้างมีระยะเวลากระช้ันชิด ทำให้การเตรียมข้อเสนอโครงการอาจยังไม สมบูรณ   
ครบถ้วน 

3. การปลูกและปลกุจติสำนึกการต่อต้านการทุจริต การปรับเปลี่ยนฐานความคิด และการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดสังคมที่ไมทนต่อการทุจริต เป็น
เสมือนเรื่องของนามธรรมและเป็นเรื่องของทัศนคติของบุคคลส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจยากต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรจัดโครงการที่เกี่ยวข้องในด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างตอ่เนื่อง หากได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ ควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม และขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อเจ้าหน้าที่ในสงักัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้เข้าร่วมทกุคน 

2. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนกึภายในแก่เจ้าหน้าที่ ปรับฐานความคิดในการดำรงตนให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และ
สร้างค่านิยมร่วมต้านการทจุริต 

3. เนื่องจากปจัจบุัน สถานการณ์ทางด้านการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เกิดการตระหนกัถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น มีข้อกฎหมาย และกรณี
ตัวอย่าง เพิ่มมากขึ้น จงึควรปรับปรงุคู่มือผลประโยชน์ทับซอ้นให้ทันสมัยและเป็นปจัจบุัน 
 

 
ลงช่ือ.................................................ผูร้ายงาน  ลงช่ือ.................................................ผูเ้ห็นชอบ  ลงช่ือ.................................................ผูอ้นุมัติ 
            (นางโชติกา   ติฉัน)                     (นางสาวสรุีย์พรรณ   วังแสง)         (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัต)ิ 
    นักวิชาการพัสดุ                                               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว 


