
 

 
รายงานการก ากับติดตาม          

 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปี ๒๕๖๔  

รอบ 12 เดือน 
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ค าน า 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ ได้จัดท ารายงานการ

ก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 
๒๕๖๔ รอบ 12 เดือน ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่  ๗ การด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และหน่วยงานต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564   

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนติการ หวังว่ารายงานผลการ
ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน จะช่วยให้สังคมในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้ความส าคัญกับการ
สร้างวัฒนธรรมสุจริต รังเกียจพฤติกรรมทุจริตทุกรูปแบบ รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวมและแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

  1 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

บท                     หน้า 

บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล                ๑ 

บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                     ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564                          

บทที่ ๓ ผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         3 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



๑ 

บทท่ี 1 

หลักการและเหตุผล 

การป้องกันการทุจริต ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ความรู้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กร ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดระดับยุทศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปราบรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/
ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันแลปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกัน
การทุจริตให้เข้มเข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

การจัดท าแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  2564  
ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งตอบสนองต่อ  
ยุทศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561-2580) ยุทศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันแลปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทการป้องกัน  
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ตามแนวทาง
ที่ก าหนด 2 แนวทาง ได้แก่ 1.ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
1.1 ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านการทุจริต การปลูกฝังวิธีคิดในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1.2 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2. แนวทางป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 1. ผ่านการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  2. ผ่านการก าหนดแผนปฏิบัติการ/
โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน                

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องการ ส่งเสริม ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้มี 
คุณธรรมจริยธรรม ทั้งขับเคลื่อนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา  การปลูกฝังวิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาล               
ชุมพรเขตรอุดมศักดิม์ีวัฒนธรรมที่สุจริต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต            
 
 
 



๒ 

บทท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้อนุมัติแผน
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยเน้นการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส าสึก และป้องกัน การทุจริต เพ่ือให้บุคล
กรของโรงพยาบาลทุกระดับเข้าใจกระบวนการเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องด าเนินการในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาน 2564 

 

ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

2. กจิกรรมท ำควำม
สะอำดภำยในพืน้ที่
โดยรอบและภำยใน
โรงพยำบำล
(Big cleaning day)

        - ร้อยละของจ ำนวน
คร้ังทีจ่ัดกจิกรรม

จ ำนวน
ไมน่้อยกวำ่
20 คร้ัง

เจ้ำหน้ำทีม่ส่ีวน
ร่วมในกำรท ำ
ควำมสะอำด
บริเวณรอบ
หน่วยงำนที่
ปฏิบัติงำน

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป
รพ. ชุมพรฯ

1. กจิกรรมรณรงค์
เกีย่วกบัมำตรกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต

  - ร้อยละของกำรลด
กำรกระท ำผิดของ
เจ้ำหน้ำทีท่ัง้หมด

จ ำนวน
ไมน่้อยกวำ่ 80%

เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติ
ตำมระเบียบ 
แบบแผนของ
ทำงรำชกำร

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป
รพ.ชุมพรฯ

2. กำรประชำสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงทำงเวป็ไซต์ 
และปิดประกำศยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ

ร้อยละของจ ำนวน
คร้ังทีม่กีำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง

จ ำนวน
ไมน่้อยกวำ่ 90%

ประชำชนรับรู้
ข้อมลูข่ำวสำร
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กลุ่มงำนพสัดุและ
บ ำรุงรักษำ รพ.ชุมพรฯ

3. ประกำศเจตนำรมณ์
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

 - ร้อยละ 90 
บุคลำกรมคีวำม
ตระหนักในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

 - เจ้ำหน้ำทีม่ี
แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำง
ชัดเจนตำม
ประกำศเจตน
รมณ์ของผู้บริหำร

งำนนิติกำร กลุ่มงำน
บริหำรทัว่ไป

เพิม่ประสิทธภิำพ
ระบบงำนป้องกนั
และลดปัญหำทุจริต 
พฒันำสมรรถนะและ
องค์ควำมรู้เชิง
สร้ำงสรรค์ของ
บุคลำกร

พฒันำมำตรกำรเชิง
รุกทีส่ำมำรถแกไ้ข
ปัญหำกำรทุจริตใน
แต่ละระดับ

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เกีย่วกบัวนิัย

60,000  - จ ำนวนกำร
รำยงำนกำรกระท ำ

ผิดลดน้อยลง

ลดกำรกระท ำผิดวนิัย
ลง 80%

น ำควำมรู้จำก
กำรอบรมไปใช้
ในกำร
ปฏิบัติงำนและ
เฝ้ำระวงัให้กบั
หน่วยงำน

งำนนิติกำร กลุ่มงำน
บริหำรทัว่ไป

เพิม่ประสิทธภิำพ
ระบบป้องกนักำร
ทุจริต

กำรก ำหนดช่องทำง
ให้ประชำชนเข้ำมำ
มส่ีวนร่วมในกำร
พฒันำระบบกำร
ปฏิบัติรำชกำร

ก ำหนดช่องทำงรับเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
ข้อเสนอแนะในกำร
บริหำรรำชกำร

        - จ ำนวนช่องทำงใน
กำรรับเร่ืองร้องเรียน
 ร้องทุกข์ และ
ข้อเสนอแนะ

7 ช่องทำง ประชำชน
มชี่องทำงในกำร
เข้ำถึงหน่วยงำน
ของรัฐในเร่ือง
ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และ
ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียน

แนวทางที ่2 ป้องกันการทจุริตและประพฤตมิิชอบ

แนวทางที ่1 ปลกูฝังวิธคิีด ปลกุจติส านึก ใหม้ีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัยส์จุริต

เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนิน
ชีวติอย่ำงมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป
รพ.ชุมพรฯ

1. กจิกรรมท ำบุญตัก
บำตรร่วมกนัของเจ้ำหน้ำที่

ส่งเสริมเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนให้
ปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมและปลูก
จิตส ำนึกกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตโดย
ประยุกต์หลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
เคร่ืองมอื

ปลูกจิตส ำนึก
ข้ำรำชกำร และ
เจ้ำหน้ำทีโ่ดยน ำ
หลักเศรษฐกจิ
พอเพยีงมำปรับใช้
และส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
 กำรรักษำวนิัยและ
กำรป้องกนั
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติ
รำชกำร

ผลลพัธ์ หน่วยงานรับผิดชอบกลยทุธ์ แนวทางตามกลยทุธ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ตวัชี้วัดระดบัผลผลติ

วำงมำตรกำรเสริมใน
กำรสกดักัน้กำรทุจริต
เชิงนโยบำยบนฐำน
ธรรมำภิบำล

กำรเผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรทีเ่กีย่วข้อง
กบันโยบำยและ
กำรก ำหนด
มำตรกำรวเิครำะห์
ควำมเส่ียง

ค่าเป้าหมายผลผลติ
(หน่วยนับ)

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

 -  - จ ำนวนคร้ังทีจ่ัด
กจิกรรมท ำบุญ
ตักบำตร

ไมน่้อยกวำ่ 10 คร้ัง



3 

บทท่ี 3 

ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

รอบ 12 เดือน 

 
* หมายเหตุ โครงการ/กิจกรรม ล าดับที่ 1 และล าดับที่ 4 ไม่สามรถด าเนินการต่อได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19   

 

หน่วยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ สว่นราชการ รวม แผน ผล

2 กจิกรรมท ำควำมสะอำด
ภำยในพืน้ทีโ่ดยรอบรพ.
(Big cleaning day)

ร้อยละ 90 เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน
รพ.ชุมพรฯ

 -  -  -  -  -  - ร้อยละ
ของเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมกจิกรรม

เจ้ำหน้ำทีม่ี
ส่วนร่วมใน
กำรท ำควำม
สะอำด
บริเวณรอบ
หน่วยงำนที่
ปฏิบัติงำน

กลุ่มงำน
บริหำรทัว่ไป

3 กจิกรรมรณรงค์เกีย่วกบั
มำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียง
ด้ำนกำรทุจริต

ร้อยละ 80 เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน
รพ.ชุมพรฯ

 -  -  -  -  - ร้อยละของกำร
ลดกำรกระท ำผิด
ของเจ้ำหน้ำที่
ทัง้หมด

เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติตำม
ระเบียบ 
แบบแผน
ของทำง
รำชกำร

กลุ่มงำน
บริหำรทัว่ไป
รพ.ชุมพรฯ

คร้ัง 1  - จ ำนวนคร้ังใน
กำรจัดอบรม

ร้อยละ 80  - ร้อยละของ
เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ข้ำ
รับกำรอบรม

5 ประชำสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทำงเวป็
ไซต์ และปิดประกำศยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ

ร้อยละ 90 ประชำชน
ทัว่ไป

  -  -  -  -   -  - ร้อยละของ
ประชำชนได้รับ
ข้อมลูจัดซ้ือจัดจ้ำง

ประชำชน
รับรู้ข้อมลู
ข่ำวสำรกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง

กลุ่มงำนพสัดุ

6 ก ำหนดช่องทำงรับเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
ข้อเสนอแนะในกำรบริหำร
รำชกำร

จ ำนวน
ช่องทำง

7 ประชำชน
ผู้รับบริกำร

 -  -  -  -  - จ ำนวนช่องทำง
ในกำรรับเร่ือง
ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และ
ข้อเสนอแนะ

ประชำชน
มชี่องทำงใน
กำรเข้ำถึง
หน่วยงำน
ของรัฐใน
เร่ือง
ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 
และ
ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมกำร
จัดกำรเร่ือง

ร้องเรียน และ
บริหำรจัดกำร
ควำมขัดแย้ง

7 ประกำศเจตนำรมณ์กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

ร้อยละ 100 เจ้ำหน้ำที ่
รพ. ชุมพรฯ

 -        -    -   -   - ร้อยละของ
บุคลำกรมี
แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำง
ชัดเจน

เจ้ำหน้ำทีม่ี
แนวทำงใน
กำร
ด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน

กลุ่มงำน
บริหำรทัว่ไป

 -  -  - น ำควำมรู้
จำกกำร
อบรมไปใช้
ในกำร
ปฏิบัติงำน
และเฝ้ำระวงั
ให้กบั
หน่วยงำน

กลุ่มงำน
บริหำรทัว่ไป
รพ.ชุมพรฯ

4 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เกีย่วกบัวนิัย

เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน
รพ.ชุมพรฯ

 - 60,000

 -  -  -  -  -

 กลุ่มงำน
บริหำรทัว่ไป

ตวัชี้วัด ผลลพัธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 กจิกรรมท ำบุญตักบำตร
ร่วมกนัของเจ้ำหน้ำที่

คร้ัง 10 เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน
รพ.ชุมพรฯ

 -  -  -  -  -  - ร้อยละ
ของเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมกจิกรรม
- จ ำนวนคร้ังทีจ่ัด
กจิกรรมท ำบุญ
ตักบำตร

เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินชีวติ
อย่ำงมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายการด าเนินการ กลุม่

เป้าหมาย
งบประมาณ การเบิกจา่ย




