


 

 

 

 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมชิอบ 

และรายงานผลการก ากับการด าเนนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเนสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม 

โรงพยาบาลหนองวัวซอ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



ค ำน ำ 

  คุณธรรม จริยธรรม และควำมเชื่อถือไว้วำงใจ เป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐที่ดี  ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็นประเด็น ปัญหำ
ทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรง และยัง
สะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำล และเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ  

รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน  ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรม จะมีส่วนช่วยพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำรป้องกัน  
ปรำบปรำมกำรทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนมีแนวทำงในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หลักธรรมำภิบำล และหลักคุณธรรมในกำรปฎิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่รัฐ ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกรในหน่วยงำน และผู้ที่สนใจ 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน มีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป  

 

                                                                                                       กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
โรงพยำบำลหนองวัวซอ 



สารบัญ 

 

               เรื่อง                                                                        หน้า 

ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน     1 - 2 
ปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 
 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  3 - 5 

  



รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

รพ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบายรัฐบาล ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบาลเร่งด่วน ขอ้ 8 การแก้ไขปญัหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
         ข้อ 5.1 ให้ทกุหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
แนวทางที ่1 ปลกูฝังวิธีคิด ปลกูจิตส านกึ ให้มีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนแม่บทสง่เสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่1 (พ.ศ.2560-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
แผนงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
วัตถุประสงคต์ามแผนบูรณาการ ลดปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต ปรับฐานความคิด
ทุกช่วยชว่งวัยให้สามารถแยกระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปราบการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรม โดยไดร้ับความร่วมมอืจากประชาชน  
กิจกรรม พัฒนาความรู้ให้บุคลากรในโรงพยาบาลหนองวัวซอทกุระดับในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
ตัวชี้วดัตามกิจกรรม ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนรว่มในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ล าดับ 

  
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/

จ านวน 
การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รวม(บาท) 
ผลการ
ด าเนินการ 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

  

ค.1  รพ.หนองวัวซอ  
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจรติ 
(MOPH Zero 
Tolerance) 

เพือ่ปลกูฝังวิธคีิด ปลกูจิตส านกึให้
มีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัย์
สุจริต 

     

- 

 

 กิจกรรมที่ 1   
 จิตอาสา ท าความดดี้วย

หัวใจ 
เพือ่ให้บคุลากร รพ.หนองวัวซอ 
 มีจิตส านึกค านึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ์
ส่วนตนและด ารงชีวิตตามศาสตร์
พระราชา 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ    √ √ 

  

- 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

 กิจกรรมที่ 2  
 โครงการส่งเสริมความรู้ 

 
เพือ่พัฒนาหน่วยงานคณุธรรม 
เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมสู่องคก์รคณุธรรม
ต้นแบบ 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ   

     

- 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

 

 - การจัดอบรมการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

   √   
10,640 

 

 - จัดท าคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน 

  √    
 

 

 -จัดท าและเผยแพร่
ข่าวสารวินัยและคณุธรรม 

  √    
 

 

 กิจกรรมที่ 3   
 การรณรงคต์่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ 
เพือ่สร้างความตื่นรู้ มีค่านิยุมร่วม
ในการต่อต้านการทุจรติและไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ   

  

√ 
   

- 

เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 
มีการประกาศ
เจตจ านงสุจรติ
ในการ
บริหารงานของ
ผูบ้ริหาร 

1



 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาล 
หนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผน 
ส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 

  
ปัญหาอุปสรรค  

ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  
 
ข้อเสนอแนะ  

ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาล 
หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือน ามาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ เห็นควรด าเนินการดังนี้  
1. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร สาหรับการด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น  
2. จัดให้มีการประชุมชี้แจงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่   

 

2



3



4



5





 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๑๘ หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

- ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  และผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จรยิธรรม โรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
..................................................................................................................................................... .................. 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                       ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ปฏญิา  ปุระเทพ                                              ปกรณ์ จารักษ์ 
                          (นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ)                                     (นายปกรณ์ จารักษ์) 
                ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                           วันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔                                 วันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         ศุภชัย  รินทร์น้อย 
                                                      (นายศุภชัย  รินทร์น้อย)                                  
                                                  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                     วันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
 


