
 
 

 
 
 

รายงานผลการปฎบิตังิานตามแผนปฏบิตัิการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั 

 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 

 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปวั จังหวัดนา่น 

 

 



คำนำ 
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หลักการและเหตผุล 

  รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง ซึ่งการดำเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้
คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับ ปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระทำ
ความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด ำเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ภายใต้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63 
ตลอดจนกรอบยุทธ์สาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารสุข ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์และ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป 

เป้าประสงค์ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 92 

วัตถุประสงค์หลัก 
1. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว บุคลากรมุ่งต้านการทุจริต 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5.  
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การกำหนดยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกลไก
การปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำการเปลี่ยน แปลงด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการและการดำเนินชีวิต  มาตรการ 3 ป. 
1 ค. ที่กำหนดมาตรการว่า ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจึงกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ โดย
สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างระบบฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนสร้างระบบคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดเป็น” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking) 
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สรา้งกลไกปอ้งกนัการทจุริต 

มุ่งเน้นการกำหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสรา้งประสทิธภิาพในการปราบปรามการทจุรติ 

มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
แผนปฏบิตัิการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปวั ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

2 



ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

ยุทธศาสตร ์ที ่1 สรา้งวฒันธรรมตอ่ตา้นการทจุรติดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. ป ลู ก ฝั งจิ ต ส ำนึ ก ให้

ยึดถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนในการ
ผ ลิ ต บุ ค ล า ก ร ข อ ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

ประชุมชี้แจง การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน โดยใช้
โมเดล “STONG” 
ขับเคลื่อนในการปรับฐาน
ความคิดของการเป็น 
“บคุคลสาธารณะ”หรือ 
“ขา้ราชการสมยัใหม่”  
 

เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึก
การไม่ทนต่อการทุจริต
แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

บุคลากรของ 
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวได้รับการ
เสริมสร้างจิตสำนึก ไม่
ทนต่อการทุจริต 

-  ธ.ค. 2564  - 
มี.ค. 2565 

งานพัฒนา
บุคลากร 

2. วางระบบรากฐานการ
นำค่านิยม MOPH เป็น
รากฐานในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างและพัฒนา
ทางดา้นจริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึก
การไม่ทนต่อการทุจริต
แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

บุคลากรของ
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีความ
เข้าใจและถือปฏิบัติตาม 
พรบ.ข้าราชการพลเรือน 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

-  ธ.ค. 2564 – 
มิ.ย. 2565 

งานพัฒนา
บุคลากร 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

3. สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายบุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อป้องกัน 
และหยุดยั้งการทุจริต 

จัดตั้งชมรมในนาม ชมรม 
STRONG จติพอเพยีงต้าน
ทุจรติ โรงพยาบาลสมเดจ็
พระยพุราชปวั ภายใต้
แนวคิด จิตพอพียงต้าน
ทุจริต หรือโมเดล STRONG 
ที่ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน 
คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิต
พอเพียง 

เพ่ือรณรงค์หรือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานมี
กลไกในการเฝ้าระวัง 
และหยุดยั้งการทุจริต 

บุคลากรของ
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

มีการร่วมกลุ่มของ
บุคลากรในหน่วยงานใน
นาม ชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว จำนวน 1 
ชมรม 

 - ธ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 

2. ยทุธศาสตร ์ที ่2 สรา้งกลไกปอ้งกันการทจุรติ 
1. สร้างความตระหนักให้

ผู้บริหารทุกระดับมี
ความรับผิดชอบ 

1. จัดทำมาตรการ กลไก 
และวางระบบในการ
ดำเนินการ กำหนดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

เพ่ือการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเปิดเผยการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก 
 
 
 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ตัวชี้วัดที่ 
1 การเปิดเผยข้อมูล 

- ธ.ค 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 
-งานศูนย์ข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารทุกระดับมี
ความรับผิดชอบ (ต่อ) 

2. ประกาศเจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร และ
บุคลากรในหน่วยงาน 

เพ่ือแสดงถึง
เจตนารมณ์หรือคำม่ัน
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

1 ครั้ง/ปี ผู้บริหาร และบุคลากร
ในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว มีการ
ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต 

- 9 ธันวาคม 
2564 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสใช้
ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
หัวข้อ "พัฒนาศกัยภาพ
ผูป้ฏบิตัิงานด้านพสัดุ" 
โดยวิทยากรจาก
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า
หน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับ คป
สอ. จำนวน 
35 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 2565  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใสใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย (ต่อ) 

3. จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักและภารกิจ
สนับสนุนของหน่วยงาน 

เพ่ือกำกับดูแล 
มาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่เป็น
รูปธรรม 

กลุ่มงานใน
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
งานในโรงพยาบาลจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน 

- ธ.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 

1. จัดทำคู่มือการ
ดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

2. จัดทำคู่มือการ
ดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

3. จัดทำกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมในการป้องกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบ  

4. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยมืพัสดุประเภทใช้
คงรูประหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
 
 
 

เพ่ือยกระดับกลไก 
มาตรการ กระบวนงาน 
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว ในการ
ป้องกันการทุจริตให้
เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

มีการจัดทำ
คู่มือ/แนวทาง 
อย่างน้อย 6 
คู่มือ 
 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางท่ีกำหนดไว้ 

- ธ.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก
การเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม (ต่อ) 

5. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลืองระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ 

6. จัดทำแนวการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน 

 

เพ่ือยกระดับกลไก 
มาตรการ กระบวนงาน 
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว ในการ
ป้องกันการทุจริตให้
เท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

มีการจัดทำ
คู่มือ/แนวทาง 
อย่างน้อย 6 
คู่มือ 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางท่ีกำหนดไว้ 

- ธ.ค. 2564 –
ก.ย. 2565 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 

3. ยทุธศาสตร์ที ่3 เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปราบปรามการทจุริต 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปราบปรามการ
ทุจริต 

1. สร้างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคม 
และ/หรือกฎหมาย  

พัฒนาเครื่องมือการ
แจ้งเบาะแสการกระทำ
ผิดให้หลากหลาย
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์, 
ไปรษณีย์, 
เว็บไซต์, 
Facebook 
 

สร้างช่องทางการให้
ข้อมูลการทุจริตได้ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

- ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 
งานศูนย์ข้อมูล 

2. กำกับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทาง ที่กำหนดไว้ 

 
 
 

 
 
 

เพ่ือควบคุมกำกับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางท่ีกำหนดไว้ 
 
 
 
 

- ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

2. พัฒนาเครือข่ายและ
บูรณาการกระบวนการ
ด้านการปราบปรามการ
ทุจริต 

กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้น
การมีส่วนรวมการสร้าง
ความเข้มแข็งของ "บวร" 
(บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสน
สถาน/โรงเรียน-ส่วน
ราชการ) 

มุ่งเน้นการมีส่วนรวม
การสร้างความเข้มแข็ง
ของ "บวร" (บ้าน-
ชุมชน/วัด-ศาสน
สถาน/โรงเรียน-ส่วน
ราชการ) 

สมาชิกชมรม
จริยธรรม 
จำนวน 124 
คน 

ร้อยละ 80 ของสมาชิก
ชมรมจริยธรรมเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (ITA) 

 นิเทศติดตามการ
ดำเนินงานด้านการรับ
บริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค 

เพ่ือควบคุมกำกับ 
ติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

รพ.สต./สสช. 
จำนวน 7 
แห่ง 

ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

13,440 ก.พ. 2565 – 
ส.ค. 2565 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้จัดทำ  ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ  ลงชื่อ................................... ..............ผู้อนุมัติ 
              (นางโชติกา  ติฉัน)                     (นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง)           (นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ) 
               นักวิชาการพัสดุ          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
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รายงานผลการกำกบัตดิตามการดำเนนิการแผนปฏบิตัิการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปวั 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2564 – 25 มีนาคม 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน ผลลพัธ/์

ผลสมัฤทธิ ์

งบประมาณ (ถา้มี) 
งบประมาณ

ที่ไดร้ับ 
การ

เบิกจา่ย 
คงเหลอื 

ประชุมชี้แจง การเสริมสร้างวัฒนธรรม
สุจริต ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
โดยใช้โมเดล “STONG” ขับเคลื่อนใน
การปรับฐานความคิดของการเป็น 
“บคุคลสาธารณะ”หรือ “ขา้ราชการ
สมัยใหม่” 

ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัวได้รับการ
เสริมสร้างจิตสำนึก ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

บุคลากรของ 
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

รอ้ยละ 78 ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว เข้าร่วมชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว 

-บาท -บาท -บาท 

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษา
วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด
วินัย 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข มีความเข้าใจและถือ
ปฏิบัติตาม พรบ.ข้าราชการพล
เรือน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรของ
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

รอ้ยละ 100 ของข้าราชการ
บรรจุใหม่ ได้รับการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

-บาท -บาท -บาท 

จัดตั้งชมรมในนาม ชมรม STRONG จติ
พอเพียงตา้นทจุรติ โรงพยาบาลสมเดจ็
พระยพุราชปวั ภายใต้แนวคิด จิตพอพี
ยงต้านทุจริต หรือโมเดล STRONG ที่
ใช้พันธะสัญญาร่วมกัน คือ 
“สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้
ทุจริต จิตพอเพียง 
 

มีการร่วมกลุ่มของบุคลากรใน
หน่วยงานในนาม ชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว จำนวน 1 
ชมรม 

บุคลากรของ
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชปัว 

รอ้ยละ 78 ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว เข้าร่วมชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัว 

-บาท -บาท -บาท 
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ยุทธศาสตร ์ที ่2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 
ผลการดำเนนิงาน ผลลพัธ/์

ผลสมัฤทธิ ์

งบประมาณ (ถา้มี) 
งบประมาณ

ที่ไดร้ับ 
การ

เบิกจา่ย 
คงเหลอื 

จัดทำมาตรการ กลไก และวางระบบใน
การดำเนินการ กำหนดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ตัวชี้วัดที่ 1 การ
เปิดเผยข้อมูล 

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล 

โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล 
ไตรมาสที ่1 คะแนน 4 

-บาท -บาท -บาท 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหาร และบุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัว มีการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 

บุคลากรของ
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

รอ้ยละ 100 ของผู้บริหาร และ
บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว มีการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

-บาท -บาท -บาท 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตหัวข้อ "พัฒนาศักยภาพ
ผูป้ฏบิตัิงานด้านพสัดุ" โดยวิทยากรจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับ คปสอ. 
จำนวน 45 คน 
 

อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

9,348.-
บาท 

-บาท 9,348
.-บาท 

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
งานในโรงพยาบาลจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

รอ้ยละ 90 ของกลุ่มงานถือ
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

-บาท -บาท -บาท 

1. จัดทำคู่มือการดำเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ในโรงพยาบาลปฏิบัติงาน
ตามคู่มือ/แนวทางที่
กำหนดไว้ 

มีการจัดทำคู่มือ/
แนวทาง อย่างน้อย 
6 คู่มือ 

รอ้ยละ 100 ได้จัดทำคู่มือ/
แนวทาง ตามท่ีกำหนดไว้ในแบบ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

-บาท -บาท -บาท 
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2. จัดทำคู่มือการดำเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

3. จัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการ
รับสินบนทุกรูปแบบ  

4. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 
5. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ 

6. จัดทำแนวการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ผลลพัธ/์ผลสมัฤทธิ์ 
งบประมาณ (ถา้มี) 

งบประมาณ
ที่ไดร้ับ 

การ
เบิกจา่ย 

คงเหลอื 

สร้างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคม และ/หรือกฎหมาย 

สร้างช่องทางการให้
ข้อมูลการทุจริตได้ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์, 
ไปรษณีย,์ เว็บไซต์, 
Facebook 

โรงพยาบาลได้พัฒนาเครื่องมือการ
แจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้
หลากหลายช่องทาง เช่นโทรศัพท์, 
ไปรษณีย,์ เว็บไซต์, Facebook,ตู้รับ
เรื่องร้องเรียน  
 
 
 

-บาท -บาท -บาท 

 



กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม
คู่มือ/แนวทาง ที่กำหนดไว้ 

ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ในโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางท่ีกำหนดไว้ 
 

บุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว 

รอ้ยละ 70 ของบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามคู่มือที่กำหนดไว้ 

-บาท -บาท -บาท 

กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้นการมี
ส่วนรวมการสร้างความเข้มแข็ง
ของ "บวร" (บ้าน-ชุมชน/วัด-
ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วน
ราชการ) 

ร้อยละ 80 ของสมาชิก
ชมรมจริยธรรมเข้าร่วม
กิจกรรม 

สมาชิกชมรมจริยธรรม 
จำนวน 124 คน 

รอ้ยละ 78 ของสมาชิกชมรม
จริยธรรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต
อาสา 

-บาท -บาท -บาท 

นิเทศติดตามการดำเนินงานด้าน
การรับบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาค 

ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

รพ.สต./สสช. จำนวน 
7 แห่ง 

อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 

13,440.- 
บาท 

-บาท 13,440.-
บาท 

            
 
ลงชื่อ............... .................................................ผู้รายงาน 

                                                                                                                                     (นางโชติกา  ติฉัน) 
                                                                                                                                       นักวชิาการพัสดุ 
                                                                                                                                 วันที่ 25 มีนาคม 2565 
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ปัญหา/อปุสรรคและแนวทางแก้ไขปรับปรงุ 
  
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ปัญหาที่เกิดข้ึนในการดำเนินโครงการมี ดังนี้ 

1. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม/การสัมมนา/การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ 
พนักงานราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานบางคนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

2. เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลมีมาตรการด้านการป้องกันโรค/สุขภาพ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

ข้อเสนอ 
1. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการปลุกฝังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชปัว โดยการปลูกจิตสำนึกให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์นั้น ควรจะต้องดำเนินการในลักษณะที่ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
และแบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงครอบคลุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
1. ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันให้กับบุคลากรในหน่วยงาน สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพ่ือร่วมงานได้ อันจะเป็นการสร้างค่านิยมให้เป็นองค์โปร่งใสไร้ทุจริตทั่วทั้งองค์กร 
2. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต้องมีการกำหนดกลไก ที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชปัว 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

0 5471 9613 - 15 
 
 


