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โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล 
  



คํานํา 

โรงพยาบาลละงู จัดทําคูมือแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาคนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม บรรลุตาม

เปาหมายของยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ภายใตงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรผานแผนงาน 

บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ท่ี เชื่อมโยง 

กับทุกยุทธศาสตร ท่ีเก่ียวของกับการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละงู  

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะชวยให ผูรับผิดชอบการดําเนินงานดานการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สามารถดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมายของหนวยงานตอไป 

 

โรงพยาบาลละงู 

กันยายน ๒๕๖๕ 

  



สารบัญ 
 

  หนา 

บทท่ี ๑ บทนํา  ๑ 

 ๑.๑ หลักการและแหตุผล  ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค  ๓ 

บทท่ี ๒ ประมวลสถานการณ ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ 

ประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข 

 ๓ 

 ๒.๑ ทิศทางการปองกันการทุจริตของประเทศไทย  ๓ 

 ๒.๒ แนวทางการปองกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข  ๔ 

บทท่ี ๓ แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๑๐ 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละงู ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๑๑ 

 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบโรงพยาบาลละงู ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหาร สวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๑๖ 

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน  ๒๔ 

 



๑ 
 
บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาต ิ

วาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และใหหนวยงานภาครัฐ 

แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. และ หนวยงานภาครัฐตางๆ ไดดําเนินโครงการและกิจกรรมภายใตกรอบ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาจนถึงปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กําหนดวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  

และมีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน 

และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังระบบใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล และบรรลุถึง

เปาประสงค เชิงยุทธศาสตรชาติ  คือประเทศไทยมีคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ ผานประเด็นยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแกยุทธศาสตรท่ี ๑ สราง

สังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองใน การตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยทุธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนน ดัชนีการ

รับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) เปนยุทธศาสตรท่ีตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบายเสริมสรางความม่ันคง 

ของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) การผลักดันใหมีการแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติดําเนินการมาตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ผานการดําเนินโครงการและกิจกรรมท้ังดานการปองกัน

การทุจริตและการปราบปรามการทุจริต เชนเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข ท่ีจัดทําแผนแมบทการปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงแผนแมบทฯ นี้

กําหนดวิสัยทัศนวา “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต” ดวยการสรางวัฒนธรรม ตอตานการ

ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปราม



๒ 
 
การทุจริตท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง

สาธารณสุข ในระยะเวลาท่ีเหลือนี้จะเปนการปฏิรูปกระบวนการดําเนินงานจากเดิมไปสูกระบวนการทํางาน

แบบบูรณาการท้ังระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให สามารถ

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมไดนอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว

จะตองไมอดทนตอ การทุจริตท่ีเกิดข้ึน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความ

เพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจํานงของผูบริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนท่ีตองการ

สรางชาติท่ีสะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองเปนท่ีไดรับความไววางใจ และความเชื่อม่ันศรัทธา

จากประชาชน วาจะสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็วเปนธรรมและเทา

เทียมเพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมและความโปรงใสของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกมิติ

ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแมบทบูรณาการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ท่ีเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางกลไกปองกันการทุจริต  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางประสทิธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

การผลักดันใหมีการแปลงแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติมีมาอยางตอเนื่องต้ังแตป  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ผานการดําเนินโครงการและกิจกรรมท้ังดานการปองกันการทุจริตการปราบปรามการทุจริต  

การสงเสริมคุณธรรมและการคุมครองจริยธรรม ภายใตงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรผาน

แผนงานบูรณาการตอตานการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณและภายใตงบประมาณ 

ของแตละหนวยงาน ดังนั้นการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเปนการขับเคลื่อนแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความม่ันคงแหงชาตินโยบายเสริมสรางความม่ันคงของชาติ

จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

  



๓ 
 
๑.๒ วัตถุประสงค 

๑.๒.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของหนวยงานโรงพยาบาลละงู ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในทิศทางเดียวกัน 

๑.๒.๒ เพ่ือสรางกลไกท่ีเหมาะสมในการขับเคลื่อนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม ของหนวยงานโรงพยาบาลละงู ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๒.๓ เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ท่ี

เชื่อมโยงไปสูแผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและ

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบายเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

๑.๒.๔ เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานโรงพยาบาลละงู 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency 

Assessment: MOPH ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

ประมวลสถานการณทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย และกระทรวง 

สาธารณสุข 

๒.๑ ทิศทางการปองกันการทุจริตของประเทศไทย 

การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงกวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาล  

และเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริตทางตรง 

ไมซับซอนอาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดรับปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึน 

ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงสูอาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย  

และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของไดรวมกันสรางเครื่องมือ กลไกและกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแตชวงป พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน การดําเนินงานไดสรางความตื่นตัวและเขามา

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตตามบทบาทของแตละหนวยงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

ท่ีจะตองปรับฐานความคิดและสรางความตระหนัก รูใหทุกภาคสวนของสังคม ประเทศไทยไดการกําหนด 

ทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความสอดคลองกับสถานการณทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม รวมถึงการสรางความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริตของคนในสังคม

และกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเปน 

ตัวแบบท่ีดีดังนั้น สาระสําคัญท่ีมีความเชื่อมโยงสําหรับทิศทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ี

กระทรวงสาธารณสุขนํามาใชมีดังนี้ 

 

 



๔ 
 

๑. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

๒. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ 

รัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓. นโยบายเรงดวนของรัฐบาล ๑๒ เรื่อง 

๔. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

๕. แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๗. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน (Thailand 4.0) 

๘. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 

๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๙. แผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๑๐. แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

๑๑. แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๑๒. มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามมติ 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑๓. นโยบายเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

๒.๒ แนวทางการปองกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข กําหนดทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตรระยะ 

๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนแมบทดานการ

ปองกันปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแมบทสงเสริม

คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ีกําหนดตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแมบทบูรณาการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ท่ีเชื่อมโยงไปสูยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลง

ตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นโยบายเรงดวนของรัฐบาล ๑๒ เรื่องแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) ยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

และมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตร ี

ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยขับเคลื่อนแผนแมบทดานการปองกันปราบปรามการ 



๕ 
 
การทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใตวิสัยทัศนกระทรวงสาธารณสุข 

ใส สะอาด รวมตานทุจริต และกระทรวงสาธารณสุขเปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืนรวมสรางวัฒนธรรมตอตาน

การทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปราม

การทุจริตท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรหลักผานกลยุทธและแนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด

ในแตละแผนแมบทเพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตอยางยั่งยืนยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล  

ท่ีมุงเนนการปฏิรูปและพัฒนาใหครอบคลุมทุกดานของพลวัตของการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขทุกดานโดย

เริ่มพ้ืนฐานจากจิตใจจิตสํานึกเปนสําคัญเพ่ือใหการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขไมสามารถเกิดข้ึนไดและ/หรือ

มีปริมาณลดนอยลงไปทําใหสังคมกระทรวงสาธารณสุขเปนสังคมแหงการตอตานการทุจริตและไดรับการ

ยอมรับจากทุกสวนราชการนอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศจุดยืนอยางชัดเจนในการไมยอมรับการ

ทุจริตทุกรูปแบบสรางวัฒนธรรมความซ่ือสัตยสุจริต ใหเกิดข้ึนในกระทรวงสาธารณสุขอยางจริงจัง เปนไปตาม

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นโยบายเรงดวนของรัฐบาล ๑๒ เรื่องนอกจากนี้ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวง

สาธารณสุข กําหนดมาตรการ ๓ป. ๑ค. (ปลูกและปลุกจิตสํานึกปองกันปราบปรามและเครือขาย) ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับแผนแมบทดานการปองกันปราบปรามการการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมุงเนนประเด็นการปองกันการทุจริต ผานกระบวนการ 

๖ กระบวนการ ดังนี้ 

๑. กระบวนการปลูกฝงวิธีคิดปลุกจิตสํานึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

การแกไขปญหาท่ีตองวางน้ําหนักไปท่ีการแกไขปญหาความคิดพฤติกรรมการปฏิบัติของ

ขาราชการท่ีไมสอดคลองกับแนวความคิดของการเปน “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ขาราชการสมัยใหม”  

แกไขปญหาโดยใชวิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking ภายใตแนวคิด  

“จิตพอเพียงตานทุจริต” โดยใชโมเดล “STRONG” ในการขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดของบุคลากร 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับ เรื่องผลประโยชนใหสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัว 

กับผลประโยชนสวนรวมสงเสริมใหมีระบบกลอมเกลาทางสังคมในการตอตานการทุจริตฝง Chip วิธีคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมใหเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติดวยโมเดล STRONG 

ประกอบดวย 

S (Sufficiency)   ความพอเพียง 

T (Transparency)  ความโปรงใส 

R (Realise)   ความตื่นรู 

O (Onward)   มุงไปขางหนา 

N (Knowledge)  ความรู 

G (Generosity)   ความเอ้ืออาทร 
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ภายใตสัญลักษณ STRONG คือ 

๑. มือกําแนนแนบไวท่ีหนาอกขางซาย แสดงถึงความเขมแข็งของใจในการตอสูกับการทุจริต

ความอยุติธรรมมุงม่ันสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

๒. มือขวาท่ีกําแนน แสดงถึงการยึดม่ันคานิยมความพอเพียง (S: sufficient) ไมแสวงหา 

ผลประโยชนสวนรวมมาเปนของสวนตน โปรงใส (T: transparent) พรอมใหตรวจสอบได  

๓. กํามือแนบอกขางซายตรงหัวใจ แสดงถึงการมีใจตื่นรู (R: realise) ตอปญหาการทุจริต 

มุงม่ันไปสู อนาคตขางหนา (O: onward) ในการแกไขปญหาเพ่ือความเจริญอยางยั่งยืนของชาติแสวงหาพัฒนา

ความรู (N: knowledge) ใหเทาทันตอสถานการณ และ มีความเอ้ืออาทร (G: generosity) ตอกันบนพ้ืนฐาน

ของจริยธรรม และกฎหมาย สอดคลองกับโมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน (Thailand 4.0) 

การพัฒนาท่ีสมดุลใน ๔ มิติ (Thailand 4.0) คือการยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human 

Wisdom) ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ” ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน การเรียนรูเพ่ือ

เสริมสรางแรงบันดาลใจ บมเพาะความคิดสรางสรรคปลูกฝงจิตสาธารณะ ยึดประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง 

มีความซ่ือสัตยสุจริตมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ เนนการสรางคุณธรรมรวมและคานิยมท่ีดีคือ

สังคมมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปยมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony) 

๒. กระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ การบริหารงานท่ีโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ซ่ึงการบริหารงานท่ีโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เปน ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร

สําคัญในการปฏิรูป กระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) โดยกําหนดเปน

ตัวชี้วัดสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตาม

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแมบทดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 

๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ขยายผลสูหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จวบจนปจจุบัน คือ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดขยายผลครอบคลุมสวนราชการระดับกรม จํานวน ๙ กรม หนวยงานของรัฐ

ภายใตกํากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุของคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖ หนวย และ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค จํานวน ๑,๘๕๔ หนวยงาน ประกอบดวย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ

โรงพยาบาลชุมชน ใชหลักการสําคัญ คือ การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิง

ประจกัษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด

เพ่ือใหทุกหนวยงานทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement: OFI) พรอม
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ปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานการดําเนินงานอยางโปรงใส ตรวจสอบได ประกอบการหลักการสําคัญ ๓ 

ประการ คือ 

Systematic ความเปนระบบของกระบวนการ ท่ีทําใหการดําเนินการนั้นเปนไปไดอยาง

ชัดเจน มีเข็มมุงและสอดคลองกันท่ัวท้ังองคกร 

Sustainable การแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันมุงเนนการนํากระบวนการท่ีวางไวอยางเปน

ระบบไปสูการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท่ัวถึงเพ่ือนําไปสูความยั่งยืนขององคกร 

Measurable การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือใหไดคําตอบการควบคุมติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหหนวยงานไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องเกิดความยั่งยืน 

๒.๒ มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตปองกันการรับสินบน ปองกันการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และลดการใชดุลพินิจ 

๓. กระบวนการสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต 

โดยการสรางและพัฒนากลไกกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับ

หนวยงานภาครัฐ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องมาตรการปองกันการทุจริต

ในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการตาม 

ขอเสนอของสํานักงาน ป.ป.ช. ขอ ๑.๓.๑ “หามไมใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือทําการหารายไดในลักษณะ 

ผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล” และขอ ๑.๔  

“ใหเพ่ิม ความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายในท้ังในระดับสถานพยาบาลและระดับหนวยงานตนสังกัดของ 

สถานพยาบาล” ดังรายละเอียด 

๓.๑ ผลักดันใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational 

Drug Use หรือ RDU) ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

๓.๒ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการปองกันการ

ทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เสนอ หลักเกณฑการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

๓.๓ บังคับใชเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑ 

ท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ และเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... อยางเครงครัด กําหนดใหเกณฑจริยธรรมเปนกลยุทธ 

เสริมสรางธรรมาภิบาลระบบจัดซ้ือและควบคุมคาใชจายดานยาของสถานพยาบาล 

๓.๔ ประชาสัมพันธและปลูกฝงใหบุคลากรและภาคประชาชนมีความตระหนักรู ถึง

ความสําคัญของการเสนอขายยาอยางเหมาะสม 
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๓.๕ ประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับเกณฑจริยธรรมฯ ใหบุคลากรรับทราบและ 

ประกาศเจตนารมณรวมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑจริยธรรมฯ  

๓.๖ สรางเครือขายท่ีประกอบไปดวยบุคลากรในสถานบริการและประชาชน ทําการเฝาระวัง

และตรวจสอบการสงเสริมการขายยาและการใชยาอยางไมเหมาะสม รวมถึงมีชองทางในการรองเรียนและ แจง

ขอมูลการกระทําผิดใหแกหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรง 

๔. กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

โดยการสรางและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว

เด็ดขาด และเปนธรรม กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัต 

ของการทุจริต การ สืบสวนขอรองเรียนขอกลาวหาใหดําเนินการโดยองคคณะสหวิชาการในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต พัฒนา สมรรถนะและองคความรูใหแกองคคณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปราม

การทุจริต พัฒนากฎหมายปรับปรุง กฎระเบียบใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บังคับใชกฎหมาย เพ่ือใหผูกระทําความผิด ถูกลงโทษทางวินัยดวยความรวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม ถูกตองตาม

หลักกฎหมายเทาทันตอสถานการณการทุจริต และพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายใน 

ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข องคกรตอตานการทุจริตเพ่ือสนับสนุนองคความรูและขอมูลในการปราบปราม

การทุจริต เปนไปตามมาตรการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของ

คณะรักษาความสงบแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๔.๑ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปฏิบัติตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๑. กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับรายละเอียดการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติ

มิชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒. กําหนดชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓. มีขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๒ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูใหแกองคคณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปราม

การทุจริต ดังนั้น การสืบสวนขอรองเรียนขอกลาวหาใหดําเนินการโดยองคคณะสหวิชาการในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต 

๕. กระบวนการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ภายใตวิสัยทัศนวากระทรวง

สาธารณสุขเปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืนมุงเนนการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวง

สาธารณสุขใหมีความตอเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด

ตอกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 



๙ 
 
๒๕๗๙) โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) และยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ดานสาธารณสุข) ท่ีตองการพัฒนาประเทศไทยและคนในชาติใหสมดุลท้ังทางวัตถุและ

จิตใจควบคูกันไปโดยให “คุณธรรมนําการพัฒนา” สราง “สังคมคุณธรรมองคกรคุณธรรมและโรงพยาบาล

คุณธรรม” ใหสัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ ใหกระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of 

Public Health) ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางระบบคุณธรรมของกระทรวง

สาธารณสุขใหเขมแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน นําสูการเปน

กระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใตคุณธรรมท่ีพึงประสงค ๔ ประการ พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา และคานิยมของ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยใหคานิยม “MOPH” เพ่ือ

ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน ตอไปและคํานึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาวดังนี้  

๕.๑ สวนราชการระดับกรม หนวยงานของรัฐในกํากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

องคการมหาชน และรัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนผานองคกรคุณธรรมเปนไปตามหลักการสงเสริมและพัฒนาองคกร

ชุมชนอําเภอจังหวัดคุณธรรมของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม

กระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทคุณธรรมแหงชาติฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

๕.๒ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาคขับเคลื่อนผานกลไก

ชมรมจริยธรรมท่ีเปนไปตามหลักการสงเสริมและพัฒนาองคกรชุมชนอําเภอจังหวัด คุณธรรมของกรมการ

ศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทคุณธรรมแหงชาติฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) และบูรณาการแนว

ทางการสรางความเขมแข็งของ “บวร” (บาน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-สวนราชการ) เพ่ือความม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ในแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบริบทของหนวยงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 

๖ . กระบวนการคุมครองจริยธรรม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสามบัญญัติใหรัฐ 

พึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับ

เจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้นๆ ซ่ึงตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ บัญญัติใหบรรดาประมวล

จริยธรรม กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีผลใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการ

กําหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  



๑๐ 
 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ ๑๔ กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

โดย ขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการเพ่ือควบคุม กํากับ ให

มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริม คุณธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๑ แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการ

จัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ และมอบหมายผูมีอํานาจกํากับแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานกรรมการจัดทํา

งบประมาณรายจายบูรณาการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓.๒ เปนผูมีอํานาจกํากับแผนงานบูรณาการและมอบหมายใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปนเจาภาพหลัก แผนงาน

บูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหนาท่ี และอํานาจ ดังนี้ 

๑) กําหนดหลักเกณฑวัตถุประสงค ขอบเขตภารกิจเปาหมายแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัด 

หนวยรับงบประมาณท่ีเปนเจาภาพหลักในแตละเปาหมายและหนวยรับงบประมาณท่ีเก่ียวของใหครอบคลุม

ครบถวนสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการท่ีคณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบแลวเพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 

๒) ประสานหนวยรับงบประมาณท่ีเก่ียวของจัดทําโครงการกิจกรรมและงบประมารายจายท่ี

จะตองใชในการดําเนินการงบประมาณรายจายบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความจําเปน

และเหมาะสม 

๓) พิจารณาโครงการกิจกรรมและงบประมาณรายจายบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ของแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔) จัดทําขอเสนอการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณตามกรอบระยะเวลา

ของการดําเนินการพรอมจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลละงู กระทรวงสาธารณสุข ไดประมวลสถานการณทิศทางการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขไวแลว หนวยงานนําความรูในบทท่ี ๒  

มาประมวลเปนขอมูลเชิงวิชาการและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหนวยงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดอยางมีประสิทธิภาพ 

  



๑๑ 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละงู ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ท่ี แผน/กิจกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารประกอบ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด หมายเหต ุ

๑. ทบทวนมาตรการ กรอบแนวทาง กลไก

การดําเนินงานตางๆ 

- กําหนดมาตรการ กลไล หรือวางระบบใน

การดําเนินงานเพ่ือสงเสริมความโปรงใสใน

การจัดซื้อ/จัดจาง 

- กําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบใน

การเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผานเว็บไซต 

- กําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบใน

การบริหารผลการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการกํากับเจาหนาท่ีผูมผีลสมัฤทธ์ิ

การปฏิบัติงานต่ํา 

- กําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบใน

การปองกันการรับสินบน 

- การวิเคราะหความเสีย่งเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

- กําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบใน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

- การประชุมช้ีแจง ใหความรูแก จนท. ใน

เรื่องกรอบแนวทาง มาตรการตางๆ ท่ี

กําหนดข้ึนเพ่ือเสริมสรางคณุธรรม 

จริยธรรม ในการทํางาน 

- มีการประชุมทบทวนมาตรการตางๆ ท่ี

นําไปใชเพ่ือใหเกิดคณุธรรมและความ

โปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลเมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ 

- ภาพการประชุม 

- จํานวนขอรองเรียนท่ัวไปไมเกิน ๒ ครั้งใน 

๔ เดือน 

- จํานวนขอรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เปนศูนย 

- อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ

มากกวารอยละ ๘๕.๐๔ 

 



๑๒ 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละงู ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ท่ี แผน/กิจกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารประกอบ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด หมายเหต ุ

 

๒. การจัดซ้ือจัดจาง 

- ดําเนินการจัดซื้อจดัจางตาม พ.ร.บ./

ระเบียบ/ขอกําหนด/ประกาศตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

- ติดตามการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง

ท่ีกําหนด 

- ดําเนินการตาม พ.ร.บ./ระเบียบ/

ขอกําหนด/ประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไมมี

ขอรองเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ในการดําเนินการจัดซื้อจดัจาง 

- ไมมีขอรองเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบในการดําเนินการจดัซื้อจัดจาง 

- มีการดําเนินการตาม พ.ร.บ./ระเบียบ/

ขอกําหนด/ประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

๓. การมีสวนรวม 

- ใหผูมีสวนไดสวนเสียมสีวนรวมในการ

นําเสนอความคิดเห็นจัดทําแผนและรวม

ดําเนินงานในภารกิจของหนวยงาน 

- ดําเนินการไปแลวตามท่ีปรากฏใน EB 5-6 - รายงานการประชุมโครงการสงเสริมความ

เขมแข็งและความตอเน่ืองในการบริการ

สุขภาพบานเกาะบุโหลน 

- มีการดําเนินการ 

- มีการประชุม 

 

๔. การเปดเผยขอมูล 

- กําหนดและเผยแพรขอมลูของหนวยงาน

ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมลูของ

หนวยงานได 

- มีการดําเนินการตามกรอบแนวทางท่ี

กําหนดในการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

-  - เปดเผยขอมูลตอสาธารณะทุกไตรมาส  

๕. ความพรอมรับผิด 

- ประกาศเผยแพรผูท่ีไดการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานระดับดเีดนและดมีาก 

 

 

 

 

- ประกาศผลการประเมินเจาหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติงานระดับดเีดนและดมีากบนเว็บไซต

ของหนวยงาน 

-  - ประกาศข้ึนเว็บและปดประกาศปาย

ประชาสมัพันธปละ ๒ ครั้ง 

 



๑๓ 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละงู ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ท่ี แผน/กิจกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารประกอบ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด หมายเหต ุ

 

 

๖. การปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

- ติดตามความกาวหนาตามแผนปฏบัิติ

ราชการทุก ๖ เดือน 

- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามดัชนีช้ีวัดทุก 

๖ เดือน 

- การติดตามรายงานอุบัติการณ/ขอ

รองเรียน/ขอเสนอแนะตางๆ 

- ติดตามความกาวหนาตามแผนปฏบัิติ

ราชการทุก ๖ เดือน 

-  - ติดตามความกาวหนาตามแผนปฏบัิติ

ราชการ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

- การติดตามรายงานอุบัติการณ/ขอ

รองเรียน/ขอเสนอแนะตางๆ ทุกเดือน 

 

๗. เจตจํานงสจุริตของผูบริหาร 

- ประกาศเผยแพรเจตนารมณการตอตาน

การทุจริต 

- ประกาศเผยแพรเจตนารมณการตอตาน

การทุจริตเมื่อวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

- ตัวอยางภาพกิจกรรมการเผยแพรฯ - ประกาศเผยแพรเจตนารมณการตอตาน

การทุจริตเมื่อวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

๘. การจัดการเร่ืองรองเรียน 

- เผยแพรชองทางการรองเรียนและ

กระบวนการตอบสนองขอรองเรียนให

ประชาชนทราบ 

-  -  - เผยแพรชองทางการรองเรียนและ

กระบวนการตอบสนองขอรองเรียนให

ประชาชนทราบ 

 

๙. การรับสินบน (No Gift Policy) 

- ประกาศเผยแพรการไมรับสินบนทุก

ประเภทใหเจาหนาท่ีเขาใจและยึดถือปฏิบัต ิ

 

 

 

- ประกาศนโยบายการไมรับสินบนทุก

ประเภท 

- ภาพการจัดประชุมฯ/กําหนดการ/ลายมือ

ช่ือผูเขารวมประชุม 

- ประกาศเผยแพรการไมรับสินบนทุก

ประเภทใหเจาหนาท่ีเขาใจและยึดถือปฏิบัต ิ

 



๑๔ 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละงู ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ท่ี แผน/กิจกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารประกอบ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด หมายเหต ุ

 

 

 

๑๐. ดําเนินการตามมาตรการปองกันการ

ทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดสาํนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- มาตรการการใชรถราชการ 

- มาตรการการเบิกคาตอบแทน 

- มาตรการการจัดทําโครงการอบรมประชุม

ศึกษาดูงาน 

- มาตรการจัดหาพัสด ุ

โดยดําเนินการตามกฎหมายระเบียบและ

ประกาศท่ีเก่ียว 

- มาตรการการเบิกคาตอบแทน - สําเนามาตรการฯ -   

๑๑. การปองกันผลประโยชนทับซอน 

- วิเคราะหผลประโยชนทับซอนของ

หนวยงาน 

- กําหนดแนวทางเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

- ติดตามการดําเนินงานตามแนวทางท่ี

กําหนด 

- ประชุมช้ีแจงเรื่องผลประโยชนทับซอนให

เจาหนาท่ีทราบ 

- ภาพการจัดประชุมฯ/กําหนดการ/ลายมือ

ช่ือผูเขารวมประชุม 

- วิเคราะหผลประโยชนทับซอนของ

หนวยงาน 

- กําหนดแนวทางเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

- ติดตามการดาํเนินงานตามแนวทางท่ี

กําหนด 

 

๑๒. มาตรฐานและความเปนธรรมในการ

ใหบริการ 

- เผยแพรกระบวนการบริหารใหประชาชน

ทราบ 

-  -   



๑๕ 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลละงู ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ท่ี แผน/กิจกรรม ผลการดําเนินการ เอกสารประกอบ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด หมายเหต ุ

- เผยแพรกระบวนการข้ันตอนระยะเวลา

การปฏิบัติงานใหผูรับบริการทราบ 

- การประชุมติดตามดัชนีช้ีวัดทุก ๖ เดือน 

 

๑๓. อ่ืนๆ 

- การนําเสนอพระบรมราโชวาทและพระ

ราชดํารสัในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทุกครั้งกอน

การประชุมคณะกรรมการบริหารและ

เผยแพรใหเจาหนาท่ีทราบ 

- การเปดเพลงท่ีกอใหเกิดคณุธรรม

จริยธรรมกอนการประชุมและระหวางพัก

ทุกครั้ง 

- การช่ืนชมบุคลากรท่ีทําความดีในเวที

ตางๆ และในเว็บไซตของหนวยงาน 

- นําเสนอพระบรมราโชวาทและพระราช

ดํารัสในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และติดเผยแพรท่ี

บอรดประชาสัมพันธ 

- ภาพเผยแพรท่ีบอรดประชาสัมพันธ - นําเสนอพระบรมราโชวาทและพระราช

ดํารัสในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และติดเผยแพรท่ี

บอรดประชาสัมพันธ 

 

 

 

ลงชื่อ  

(นายปวิตร วณิชชานนท) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทยเชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 

  



๑๖ 
 

แบบฟอรมท่ี ๓ 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลละงู 

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

ชื่อชมรม  คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม LANGU STRONG  หนวยงาน โรงพยาบาลละงู        

สถานท่ีตั้ง ๑๙๔ หมูท่ี ๖ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล              

ชื่อผูประสานงาน  นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ     โทรศัพท ๐๘ ๖๙๕๖ ๕๖๗๑       

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน ๒๙๘  คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย  ๒๙๘  คน 

จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑๓  กิจกรรม 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดาํเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม  ๓๐,๐๐๐๐ บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม  จํานวน  ๓๐,๐๐๐๐ บาท 

• จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม    จํานวน   - บาท 

  



๑๗ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๑. ทบทวนมาตรการ กรอบแนวทาง กลไก

การดําเนินงานตางๆ 

- กําหนดมาตรการกลไก หรือ วางระบบ

ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมความโปรงใน

การจัดซ้ือ/จาง 

- กําหนดมาตรการกลไก หรือ วางระบบ

การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน

เว็บไซตฯ 

- กําหนดมาตรการกลไก หรือ วางระบบ

การบริหารผลการปฏิบั ติ ง านและ

ดํ า เ นิ น ก า ร กํ า กั บ เ จ า ห น า ท่ี ผู มี

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา 

- กําหนดมาตรการกลไก หรือ วางระบบ

ในการในการปองกันการรับสินบน 

- การวิ เ คราะห ความ เสี่ ย ง เ ก่ี ย ว กับ

ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

 

ทบทวน 

๑ ครั้ง 

 - คณะกรรม

การ

คุณธรรม 

จริยธรรม 

    ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มีการทบทวนมาตรการ

ตางๆ 



๑๘ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

- การกําหนดมาตรการ กลไก หรือ วาง

ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีตามคูมือ หรือ มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

- การประชุมชี้แจงใหความรูแก จนท.ใน

เรื่องเรื่องกรอบแนวทางมาตรการตางๆ

ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมใน

การทํางาน 

๒. การจัดซ้ือจัดจาง 

- ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ตาม พ.ร.บ./

ระเบียบ/ขอกําหนด/ประกาศตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

- ติ ดตามการดํ า เนิ น งานตามกรอบ

แนวทางท่ีกําหนด 

 

 

 

ทุกครั้ง รอยละ 

๑๐๐ 

-      มีการติดตามการดําเนินงาน

ตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด 



๑๙ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๓. การมีสวนรวม 

- ใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการ

เสนอความคิดเห็นจัดทําแผน และใน

ภารกิจของหนวยงาน 

ทุกครั้ง รอยละ 

๑๐๐ 

-      ใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวน

รวมในการเสนอความ

คิดเห็น จัดทําแผน และรวม

ดําเนินงานในภารกิจของ

หนวยงาน 

๔. การเปดเผยขอมูล 

- กํ าหนดและเผยแพรข อ มูลขอของ

หนวยงานใหประชาชน สามารถเขาถึง

ขอมูลของหนวยงาน 

ทุกครั้ง  -      มีการเปดเผยขอมูลผาน

เว็บไซตของหนวยงาน 

https://www.languhospi

tal.com/ 

๕. ความพรอมรับผิด 

- ประกาศเผยแพรผูท่ีไดการประเมินผล

การปฏิบัติงานระดับดีเดนและดีมาก 

 

 

 

 

 

๒ ครั้ง ไดประกาศป

ละ ๒ ครั้ง 

รอยละ 

๑๐๐ 

-      มีการประกาศเผยแพรผูท่ีได

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานระดับดีเดนและดี

มากผานเว็บไซตของ

หนวยงาน 

https://www.languhospi

tal.com/ 

https://www.languhospital.com/
https://www.languhospital.com/
https://www.languhospital.com/
https://www.languhospital.com/


๒๐ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๖. การปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

- ติดตามความกาวหนาตามแผนปฏิบัติ

ราชการทุก ๖ เดือน 

- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด 

ทุก ๖ เดือน 

- การติดตามรายงานอุบัติการณ/ขอ

รองเรียนขอเสนอแนะตางๆ 

๒ ครั้ง  -      มีการติดตามรายงาน

อุบัติการณ/ขอรองเรียน

ขอเสนอแนะตางๆ 

๗. เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 

- ประกาศเผยแพรเจตนารมณการตอตาน

การทุจริต 

๑ ครั้ง/ป  -      ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

๘. การจัดการเรื่องรองเรียน 

- เผยแพรชองทางการรองเรียน และ

กระบวนการตอบสนองขอรองเรียนให

ประชาชนทราบ 

 

 

 

ทุกครั้ง  -      https://www.languhospi

tal.com/ 

https://www.languhospital.com/
https://www.languhospital.com/


๒๑ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๙. การรับสินบน (No Gift Policy) 

- ประกาศเผยแพรการไมรับสินบนทุก

ประเภทใหเจาหนาท่ีเขาใจ และยึดถือ

ปฏิบัติ 

๑ ครั้ง  -      ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ประชุมถายทอดนโยบาย 

ผานการประชุม จนท.ท้ัง 

รพ. 

๑๐. ดําเนินการตามมาตรการการปองกัน

การทุจริตฯของ จนท.รั ฐ ในสั ง กัด 

สปสธ. 

- มาตรการการใชรถราชการ 

- มาตรการการเบิกคาตอบแทน 

- มาตรการการจัดทําโครงการอบรม/

ประชุมศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

๒ ครั้ง  -      ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

มีการดําเนินและทบทวน

มาตรการตางๆ 



๒๒ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๑๑. การปองกันผลประโยชนทับซอน 

- วิ เคราะหผลประโยชน ทับซอนของ

หนวยงาน 

- กํ า ห น ด แ น ว ท า ง เ พ่ื อ ป อ ง กั น

ผลประโยชนทับซอน 

- ติดตามการดําเนินงานตามแนวทางท่ี

กําหนด 

๑ ครั้ง  -      ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มีการประชุมวิเคราะห

ผลประโยชนทับซอน 

๑๒. มาตรฐานและความเปนธรรมในการ

ใหบริการ 

- เผยแพร กระบวน ข้ันตอน ระยะเวลา

การปฏิบัติงานใหผูรับบริการทราบ 

- การประชุมติดตามดัชนีชี้วัดทุก ๖ เดือน 

 

 

 

 

 

๒ ครั้ง  -      อยูระหวางดําเนินการ 



๒๓ 
 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประ

มาณท่ี

ใช

(บาท) 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 

เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 

(ต.ค. ๖๔ 

- ธ.ค. ๖๔) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค. ๖๕ 

- มี.ค. ๖๕) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย. ๖๕ 

- มิ.ย. ๖๕) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค. ๖๕ 

- ก.ย. ๖๕) 

๑๓. อ่ืนๆ 

- การนําเสนอพระบรมราโชวาท และพระ

ราชดํารัสในหลวง รัชกาลท่ี ๙ ทุกครั้ง

กอนการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

และเผยแพรให จนท.ทราบ 

- การเปด เพลง ท่ีกอ ให เ กิด คุณธรรม

จริยธรรมกอนการประชุม และระหวาง

พักทุกครั้ง 

- การชื่นชมบุคลากรท่ีทําความดีในเวที

ตางๆ และในเว็บไซตของหนวยงาน 

ทุกครั้ง  -      มีการนําเสนอทุกวัน เชา

และชวงพักกลางวัน 

 

 

 ลงชื่อ   ผูสรุปแผน 

   (นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ)  

 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

 วันท่ี  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  

 ลงชื่อ   ผูติดตามแผน 

   (นายปวิตร วณิชชานนท)  

 ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู  

 วันท่ี  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  

 



๒๔ 
 
ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน 

ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม จริยธรรม ชมรม LANGU STRONG 

โรงพยาบาลละงู หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน /หัวหนาฝายทุกทานท่ีไดประสานงาน รวมมือ จัดทําโครงการ/

กิจกรรมท่ีทําใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ปญหา/อุปสรรค/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 

๑. เนนการปลูกฝงวิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม 

๒. กําหนดชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีความหลากหลาย

ชองทาง 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 

๑. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

๒. พัฒนาการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

 

 

 

นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ผูติดตามการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

นายปวิตร วณิชชานนท 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล(นายแพทยเชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
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