
 

 
รายงานการก ากับติดตาม          

 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปี ๒๕๖5  

รอบ ๖ เดือน 

   โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 

 

 

 

 



ค าน า 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ ได้จัดท ารายงานการ

ก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 
๒๕๖5 รอบ ๖ เดือน ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่  ๗ การด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และหน่วยงานต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2565   

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ หวังว่ารายงานผลการ
ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 รอบ ๖ เดือน จะช่วยให้สังคมในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้ความส าคัญกับการ
สร้างวัฒนธรรมสุจริต รังเกียจพฤติกรรมทุจริตทุกรูปแบบ รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวมและแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

  21 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
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บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล                ๑ 

บทที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                     ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565                          

บทที่ ๓ ผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         3 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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
ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. 
(ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการ
ป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

การจัดท าแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  2565  
ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งตอบสนองต่อ  
ยุทศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทการป้องกัน  
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ตามแนวทางที่ก าหนด 2 แนวทาง ได้แก่ 1.ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต 1.1 ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านการทุจริต การปลูกฝังวิธีคิดในการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1.2 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2. แนวทางป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. ผ่านการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2. ผ่านการก าหนดแผนปฏิบัติ
การ/โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน                

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องการ ส่งเสริม ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้มี 
คุณธรรมจริยธรรม ทั้งขับเคลื่อนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา  การปลูกฝังวิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาล               
ชุมพรเขตรอุดมศักดิม์ีวัฒนธรรมที่สุจริต ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต            
 
 

 



๒ 

บทท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้อนุมัติแผน
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยเน้นการปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส าสึก และป้องกัน การทุจริต เพ่ือให้บุคลากร
ของโรงพยาบาลทุกระดับเข้าใจกระบวนการเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องด าเนินการในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาน 2565 

 

ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

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

        -  - ร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนคร้ังทีจ่ัด
กจิกรรม

เจ้ำหน้ำทีภ่ำยใน
โรงพยำบำล

เจ้ำหน้ำทีม่ส่ีวน
ร่วมในกำรท ำ
ควำมสะอำด
บริเวณรอบ
หน่วยงำนที่
ปฏิบัติงำน

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป
รพ. ชุมพรฯ

1. กจิกรรมรณรงค์และ
ประชำสัมพนัธเ์กีย่วกบั
มำตรกำรป้องกนั และ
ควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต

  -  - ร้อยละ 95 ของ
กำรลดกำรกระท ำ
ผิดของเจ้ำหน้ำที่
ทัง้หมด

เจ้ำหน้ำทีภ่ำยใน
โรงพยำบำล

เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติ
ตำมระเบียบ 
แบบแผนของทำง
รำชกำร

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไปรพ.
ชุมพรฯ

2. กำรประชำสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงทำงเวป็ไซต์ 
และปิดประกำศยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ

 - ร้อยละ 100 
ของจ ำนวนคร้ังทีม่ี
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

จ ำนวน
ไมน่้อยกวำ่ 90%

ประชำชนรับรู้
ข้อมลูข่ำวสำร
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กลุ่มงำนพสัดุและ
บ ำรุงรักษำ รพ.ชุมพรฯ

1. ประกำศเจตนำรมณ์
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

 -  - ร้อยละ 90 
บุคลำกรมคีวำม
ตระหนักในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

 - เจ้ำหน้ำทีม่ี
แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำง
ชัดเจนตำม
ประกำศเจตน
รมณ์ของผู้บริหำร

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป      
 รพ.ชุมพรฯ

2. กจิกรรมเสริมสร้ำง
จริยธรรมและกำรรักษำ
วนิัย

1,000  - จ ำนวนกำร
รำยงำนกำรกระท ำ
ผิดลดน้อยลง

ลดกำรกระท ำผิดวนิัย
ลง 80%

น ำควำมรู้จำก
กำรอบรมไปใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
และเฝ้ำระวงั
ให้กบัหน่วยงำน

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป      
 รพ.ชุมพรฯ

3. ก ำหนดช่องทำงรับ
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 
และข้อเสนอแนะในกำร
บริหำรรำชกำร

        - จ ำนวนช่องทำงใน
กำรรับเร่ืองร้องเรียน
 ร้องทุกข์ และ
ข้อเสนอแนะ

เจ้ำหน้ำทีภ่ำยใน
โรงพยำบำลและ

ประชำชนผู้รับบริกำร

ประชำชน
มชี่องทำงในกำร
เข้ำถึงหน่วยงำน
ของรัฐในเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์
 และข้อเสนอแนะ

คณะกรรมกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน

4. ก ำหนดมำตรกำร
ป้องกนักำรทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ ทุกรูปแบบ

 -  - มกีำรจัดท ำ
มำตรกำรป้องกนั
กำรทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ ทุก
รูปแบบ

เจ้ำหน้ำทีภ่ำยใน
โรงพยำบำลรับทรำบ

ถือปฏิบัติตำม

กำรกระท ำผิดลด
น้อยลง

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป รพ. 
ชุมพรฯ

แนวทางที ่2 ป้องกันการทจุริตและประพฤตมิิชอบ
เพิม่ประสิทธภิำพ
ระบบงำนป้องกนั

และลดปัญหำทุจริต 
พฒันำสมรรถนะและ

องค์ควำมรู้เชิง
สร้ำงสรรค์ของ

บุคลำกร

พฒันำมำตรกำรเชิง
รุกทีส่ำมำรถแกไ้ข
ปัญหำกำรทุจริตใน

แต่ละระดับ

แนวทางที ่1 ปลกูฝังวิธคิีด ปลกุจติส านึก ใหม้ีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัยส์จุริต

เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนิน
ชีวติอย่ำงมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม ไม่
ปฏิบัติผิดระเบียบ

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป     
รพ.ชุมพรฯ

1. กจิกรรมสร้ำง
จิตส ำนึกภำยใต้แนวคิด 
"จิตพอเพยีงต้ำนทุจริต" 
หรือ โมเดล STRONG

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

วำงมำตรกำรเสริมใน
กำรสกดักัน้กำรทุจริต
เชิงนโยบำยบนฐำน
ธรรมำภิบำล

กำรเผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรทีเ่กีย่วข้อง
กบันโยบำยและ
กำรก ำหนด
มำตรกำรวเิครำะห์
ควำมเส่ียง

กลุม่เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณ

5,000  - บุคลำกรภำยใน
โรงพยำบำลมกีำร
น ำพนัธะสัญญำมำ
ปรับใช้ร่วมกนั

เจ้ำหน้ำทีภ่ำยใน
โรงพยำบำล

แนวทางตามกลยทุธ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ตวัชี้วัด
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บทท่ี 3 

ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

รอบ 6 เดือน 

 

ไตรมาส
 1

ไตรมาส
 2

ไตรมาส
 3

ไตรมาส
 4

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

        -  - ร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนคร้ังทีจ่ัดกจิกรรม

เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน

โรงพยำบำล

ด ำเนินกำรไปแล้ว
ร้อยละ 30

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป
รพ. ชุมพรฯ

3. กจิกรรมรณรงค์
และประชำสัมพนัธ์
เกีย่วกบัมำตรกำร
ป้องกนั และควำม
เส่ียงด้ำนกำรทุจริต

  -  - ร้อยละ 95 ของกำร
ลดกำรกระท ำผิดของ
เจ้ำหน้ำทีท่ัง้หมด

เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน

โรงพยำบำล

ร้อยละ 60 กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป
รพ.ชุมพรฯ

4. กำรประชำสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงทำงเวป็
ไซต์ และปิดประกำศ
ยังหน่วยงำนต่ำงๆ

 - ร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนคร้ังทีม่กีำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำง

จ ำนวน
ไมน่้อยกวำ่ 

90%

ร้อยละ 90 กลุ่มงำนพสัดุและ
บ ำรุงรักษำ รพ.ชุมพรฯ

1. ประกำศ
เจตนำรมณ์กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

 -  - ร้อยละ 90 บุคลำกรมี
ควำมตระหนักในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

 - ร้อยละ 90 กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
      รพ.ชุมพรฯ

2. กจิกรรมเสริมสร้ำง
จริยธรรมและกำร
รักษำวนิัย

1,000  - จ ำนวนกำรรำยงำน
กำรกระท ำผิดลดน้อยลง

ลดกำรกระท ำ
ผิดวนิัยลง 
80%

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
      รพ.ชุมพรฯ

3. ก ำหนดช่องทำงรับ
เร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และข้อเสนอแนะ
ในกำรบริหำรรำชกำร

        - จ ำนวนช่องทำงในกำรรับ
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 
และข้อเสนอแนะ

เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน

โรงพยำบำล
และ

ประชำชน
ผู้รับบริกำร

ร้อยละ 60 คณะกรรมกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียน

4. ก ำหนดมำตรกำร
ป้องกนักำรทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ ทุก
รูปแบบ

 -  - มกีำรจัดท ำมำตรกำร
ป้องกนักำรทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ ทุกรูปแบบ

เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน

โรงพยำบำล
รับทรำบถือ
ปฏิบัติตำม

ร้อยละ 90 กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
รพ. ชุมพรฯ

แนวทางที ่1 ปลกูฝังวิธคิีด ปลกุจติส านึก ใหม้ีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัยส์จุริต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ ตวัชี้วัด กลุม่เป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ

ผลการด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ

แนวทางที ่2 ป้องกันการทจุริตและประพฤตมิิชอบ

อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
 รพ.ชุมพรฯ

1. กจิกรรมสร้ำง
จิตส ำนึกภำยใต้
แนวคิด "จิตพอเพยีง
ต้ำนทุจริต" หรือ 
โมเดล STRONG

5,000  - บุคลำกรภำยใน
โรงพยำบำลมกีำรน ำ
พนัธะสัญญำมำปรับใช้
ร่วมกนั

เจ้ำหน้ำที่
ภำยใน

โรงพยำบำล



 
 

 
   

 


