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รายงานผลด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบติัการด้านการป้องกนัปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(รอบ 6 เดือน) 
……………………………………………………….………. 

1.ความเป็นมา  
 โรงพยาบาลพล  ไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพือ่ใชเ้ป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาคหน่วยงาน สามารถนาไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม โดยพจิารณาสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2560 พระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักฐานและวธิีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ.2556 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและการปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ2560-2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จรยิธรรม และจติสานกัในการรกัษาศกัดิศ์รคีวามเป็นขา้ราชการและความซื่อสตัยส์ุจรติ ควบคู่กบัการบรหิารจดัการ
ภาครฐัที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อป้องการและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐั  รวมถงึ ค าสัง่คณะ
รกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 ลงวนัที1่8 มถิุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิิ
ชอบ ได้มคี าสัง่ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั ก าหนดมาตรการ หรอืแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติ
ประพฤตมิชิอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรฐั โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และส่งเสรมิการมี
สว่นร่วมจากทุกภาคสว่นในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพือ่สกดักัน้มใิหเ้กดิการทุจรติประพฤตมิชิอบ ตามนโยบายคณะรฐัมนตรี
ทีม่พีลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2557 ขอ้ 10 เรื่อง
การส่งเสรมิการบรหิารราชการราชแผ่นดนิที่มธีรรมาภบิาล รวมถงึมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป. 1ค. (ปลูกจติส านึก 
ป้องกนั ปราบปราม เครอืขา่ย) โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองหอ้ง ไดจ้ดัท าแผนปฏบิตัิ
การดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 1  
 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านทุจริต เน้นการปรบัเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุกภาคส่วนในการรกัษา
ประโยชน์สาธารณะ  
เป้าประสงค ์: ปลูกและปลุกจติส านึกของบุคลากรใหป้ฏบิตัริาชการ เพือ่ประโยชน์สาธารณะตามหลกั  
ธรรมาภบิาล และด าเนินชวีติดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 มาตรการ ท่ี 1  
 การส่งเสรมิให้บุคลากรในสงักดัปลูกและปลุกจติส านึกความซื่อสตัย์สุจรติ วนิัย ความรบัผดิชอบ ยดึหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ถอืประโยชน์สว่นรวม แยกเรื่องสว่นตวัออกจากหน้าที ่ยดึประโยชน์สว่นรวมเหนือประโยชน์สว่นตวั  
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 กิจกรรม  
1.ใหค้วามรูแ้ละปลุกจติส านึกเกีย่วกบัวนิยัและการรกัษาวนิัย การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นส าหรบับุคลากร  
2.การจดัท าสือ่สรา้งสรรคเ์พื่อรณรงคก์ระตุน้จติส านึกบุคลากรในสงักดั  
3.สนบัสนุนการใชป้ระมวลจรยิธรรมหรอืเกณฑจ์รยิธรรมเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
 มาตรการ ท่ี 2  
 สง่เสรมิใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีทุ่กระดบัรกัษาประโยชน์สาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาล หลกักฎหมาย และ
ด าเนินชวีติดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 กิจกรรม  
1.ปฐมนิเทศขา้ราชการใหม่ หรอืบุคลากรใหม่ เกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบวนิัยและการรกัษาวนิัย  
2.เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน วนิัย การรกัษาวนิยั และใหค้วามรูเ้รื่องกฎหมาย
แบบเชงิรุก  
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 2  
 บูรณการการท างานของหน่วยงานในการต่อตา้นทุจรติ และพฒันาเครอืข่ายในประเทศ  
เป้าประสงค ์: มเีครอืข่ายเฝ้าระวงัและป้องกนัการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
 มาตรการ  
 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นในการตดิตามตรวจสอบ เฝ้าระวงัการทุจรติ หรอื  
ประพฤตมิชิอบ  
 กิจกรรม  
1.การใหค้วามรูด้า้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ แก่ อสม. และจดัตัง้เครอืขา่ย อสม. ระดบัหมู่บา้น เพือ่การเฝ้าระวงั
และป้องกนัการทุจรติ  
2.การรบัเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกขแ์ละช่องทางการชีเ้บาะแสการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 3  
 พฒันาความร่วมมอืกบัองคก์รต่อตา้นการทุจรติและเครอืขา่ยระหว่างหน่วยงาน  
เป้าประสงค ์: เสรมิสรา้ง พฒันา เครอืขา่ยการแจง้ขอ้มลู หรอืเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามทุจรติ  
 มาตรการ  
 ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน องคก์รต่อตา้นการทุจรติ หรอื หน่วยงานตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ  
 กิจกรรม  
 การสร้างภาคเีครอืข่ายหน่วยงานตรวจสอบระดบัอ าเภอ เพื่อสร้างการเสรมิสร้างความร่วมมอืในการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการทุจรติ ภายใตก้จิกรรมการใหค้วามรูเ้พือ่ปลูกจติส านึก บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ  
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 4  
 พฒันาระบบบรหิารและเครื่องมอืในการป้องกนัและปราบปรามทุจรติ  
เป้าประสงค ์: มรีะบบบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั และ ปราบปรามทุจรติ  
 มาตรการ  
 พฒันาระบบบริหารจดัการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อ านาจ หน้าที่ ในการจดัซื้อ จดัจ้าง 
ภาครฐั  
 กิจกรรม 
1.ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจดัซื้อ จดัหา ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และวสัดุทัว่ไป ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2557  
2.การพฒันาระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหน่วยงานและหน่วยบรกิารในสงักดั  
-การพฒันาระบบควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานและหน่วยบรกิาร  
-การสรา้งภาคเีครอืข่ายการตรวจสอบภายใน  
-การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 5  
 เสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บับุคลากรดา้นการต่อตา้นการทุจรติ  
เป้าประสงค ์: 1.พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถบุคลากรในสงักดั ในการป้องกนัและปราบปราม  
การทุจรติภาครฐั เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 2.สรา้งแรงจงูใจใหก้บับุคลากรสาธารณสุขปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
 มาตรการ  
 พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถดา้นความรู้ ดา้นกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิาน และการ
ป้องกนัการทุจรติ  
 กิจกรรม  
 อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบและการเสรมิสรา้งวนิยับุคลากรใน
สงักดัโรงพยาบาลพล 
2.ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2  
 ในไตรมาสที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผูร้บัผดิชอบไดก้ารด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ ปี 2563 แลว้ดงันี้  
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 1  
 ปลูกและปลุกจติส านึกการต่อตา้นทุจรติ เน้นการปรบัเปลีย่นฐานความคดิของคน ในทุกภาคสว่นในการรกัษา
ประโยชน์สาธารณะ  
เป้าประสงค ์: ปลูกและปลุกจติส านึกของบุคลากรใหป้ฏบิตัริาชการ เพือ่ประโยชน์สาธารณะตามหลกั  
ธรรมาภบิาล และด าเนินชวีติดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
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 มาตรการ ท่ี 1  
 การส่งเสรมิให้บุคลากรในสงักดัปลูกและปลุกจติส านึกความซื่อสตัย์สุจรติ วนิัย ความรบัผดิชอบ ยดึหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ถอืประโยชน์สว่นรวม แยกเรื่องสว่นตวัออกจากหน้าที ่ยดึประโยชน์สว่นรวมเหนือประโยชน์สว่นตวั 
 กิจกรรม  
 สนบัสนุนการใชป้ระมวลจรยิธรรมหรอืเกณฑจ์รยิธรรมเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง  
 ผลการด าเนินงาน  
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง ได้ก าชบัให้กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาล
สง่เสรมิสุขภาพต าบลในสงักดั ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัติามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
และประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยแนวปฏบิตัเิพือ่ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง 
พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครดั 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 2  
 บูรณการการท างานของหน่วยงานในการต่อตา้นทุจรติ และพฒันาเครอืข่ายในประเทศ  
เป้าประสงค ์: มเีครอืขา่ยเฝ้าระวงัและป้องกนัการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
 มาตรการ  
 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นในการตดิตามตรวจสอบ เฝ้าระวงัการทุจรติ หรอื  
ประพฤตมิชิอบ  
 กิจกรรม  
 การรบัเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกขแ์ละช่องทางการชีเ้บาะแสการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
 ผลการด าเนินงาน  
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง ได้ประกาศจัดตัง้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  และแต่งตัง้
คณะกรรมการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ พรอ้มทัง้จดัท าหนังสอืแจง้เวยีนช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน
ใหห้น่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รเอกชน และประชาชนทัว่ไปรบัทราบ โดยด าเนินการแลว้ ผลการด าเนินงาน ในรอบ 
6 เดอืน ไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์

           
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 3  
 พฒันาความร่วมมอืกบัองคก์รต่อตา้นการทุจรติและเครอืขา่ยระหว่างหน่วยงาน  
เป้าประสงค ์: เสรมิสรา้ง พฒันา เครอืขา่ยการแจง้ขอ้มูล หรอืเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามทุจรติ  
 มาตรการ  
 ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน องคก์รต่อตา้นการทุจรติ หรอื หน่วยงานตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ  
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 กิจกรรม  
 การสร้างภาคเีครอืข่ายหน่วยงานตรวจสอบระดบัอ าเภอ เพื่อสร้างการเสรมิสร้างความร่วมมอืในการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการทุจรติ ภายใตก้จิกรรมการใหค้วามรูเ้พือ่ปลูกจติส านึก บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ 
 
 ผลการด าเนินงาน  
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง ได้จดัมอบหมายให้บุคลากรจ านวน 3 คน รบัผดิชอบงานตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงาน เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานระดบัอ าเภอ และได้จดัท าค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดบัอ าเภอ เพื่อด าเนินการตรวจสอบภายในหน่วยงาน และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลในสงักดั  
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 4  
 พฒันาระบบบรหิารและเครื่องมอืในการป้องกนัและปราบปรามทุจรติ  
เป้าประสงค ์: มรีะบบบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั และ ปราบปรามทุจรติ  
 มาตรการ  
 พฒันาระบบบริหารจดัการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อ านาจ หน้าที่ ในการจดัซื้อ จดัจ้าง 
ภาครฐั  
 กิจกรรม  
 ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาลในการจดัซื้อ จดัหา ยาและเวชภณัฑม์ใิช่ยา และวสัดุทัว่ไป ตามระเบยีบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2557  
 ผลการด าเนินงาน  
 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองหอ้ง ไดจ้ดัท าหนงัสอืสัง่การก าชบัใหก้ลุ่มงานและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลในสงักดั ปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบรหิารจดัการด้านยาและเวชภณัฑ์มใิช่ยาของส่วน
ราชการ และหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 โดย  
 2.การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนอง
สองหอ้ง ไดด้ าเนินการขบัเคลื่อนแผนงานโครงการการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ดงันี้  
  2.1 จดัการประชุมมอบนโยบายการด าเนินงาน ITA และการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงาน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในสงักดั เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บรหิารของ
หน่วยงานมอบนโยบายการท างาน ITA และร่วมกนัวเิคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏิบตังิานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทบั
ซ้อน เพื่อน ามาสู่การก าหนดกลไกมาตรการ/แนวทางการป้องกันเพื่อยับยัง้การทุจริต  หรือปิดโอกาสการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบัซอ้นของหน่วยงาน  
  2.2 จดัประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ITA ตามกรอบการประเมนิดว้ยการส ารวจหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
แก่ผูร้บัผดิชอบ ITA และบุคลากรในหน่วยงาน  
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  2.3 ด าเนินกจิกรรมประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลพล เป็นเป้าหมายในการประเมนิ ITA ในไตรมาสที ่1 ซึง่มเีป้าหมาย 
small success คอื การประเมนิตนเองและรวบรวมหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในประเด็นการจดัซื้อจดัจ้าง  MOITA1- MOITA5 
ผ่านระดบั 5 จากการประเมินตนเองพบว่ามหีน่วยงานโรงพยาบาลพล ผ่านการประเมินในหวัข้อ MOITA1-MOITA5 ได้
คะแนนผ่านเกณฑร์ะดบั 5 
 ส าหรบัในไตรมาสที่ 2 ผูร้บัผดิชอบงาน ITA โรงพยาบาลพล ไดร้วบรวมเอกสารและหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ในหวัขอ้ 
MOITA1-MOITA23 เรยีบรอ้ยครบถ้วนแลว้ พรอ้มจดัส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น ตรวจสอบเอกสารและส่ง
ใหผู้ป้ระเมนิพจิารณาต่อไป  
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ : 5  
 เสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บับุคลากรดา้นการต่อตา้นการทุจรติ  
เป้าประสงค ์: 1.พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถบุคลากรในสงักดั ในการป้องกนัและปราบปราม  
การทุจรติภาครฐั เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ  
        2.สรา้งแรงจงูใจใหก้บับุคลากรสาธารณสุขปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
 มาตรการ  
 พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถดา้นความรู้ ดา้นกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิาน และการ
ป้องกนัการทุจรติ  
 กิจกรรม  
 ประชุมแลกเปลีย่นใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบและการเสรมิสรา้งวนิยั
บุคลากรในสงักดัโรงพยาบาลพล 
 ผลการด าเนินงาน 
 โรงพยาบาลพล  ได้จดัประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ทศันคติ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบ การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน และการเสรมิสรา้งวนิัยแก่บุคลากรในสงักดั จ านวน 50 คน ณ หอ้งประชุม
โรงพยาบาลพล  จงัหวดัขอนแก่น วนัที ่23-25 มนีาคม   2565 
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