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ก 

คํานํา 

 

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง สาธารณสุข ระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2566-2570) เปนแผนท่ีดําเนินการตอเนื่องมาจากแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

ชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีขยายกรอบเวลา ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2565 จึงมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงและสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันกับแผนท้ัง 3 ระดับ เพ่ือเปนเครื่องมือให

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใชเปนแนวทางการขับเคลื่อน ผลักดันสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายของแผนระดับ 1 ถึงแผนระดับ 3 ภายในกรอบระยะเวลา ท่ีกําหนด โดยมีเปาหมายคือ “กระทรวงสาธารณสุข 

ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 95 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํา

กวารอยละ 95 และจํานวนขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ลดลง เม่ือสิ้นสุดแผนฯ ท้ังนี้ การขับเคลื่อนสูเปาหมายดังกลาวนั้น ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คือ (1) รอยละของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (2) รอยละของหนวยงานในสังกัด สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA และ (3) จํานวนขอรองเรียนเจาหนาท่ีรัฐ ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง 

โรงพยาบาลเวียงแกน ไดจัดทําแผนการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหหนวยงานใน

สังกัด ใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ ดังนั้น เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลเวียงแกนเปนไปตามยุทธศาสตรชาติขางตน และแผนแมบทของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว 

โรงพยาบาลเวียงแกน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงาน ยึดถือและถือปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทท่ี 1 แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเวียงแกน   1  

บทท่ี 2 รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน  

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ         11 
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเวียงแกน 

ประจําปงบประมาณ 2566 

 

แนวทางการปองกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดทิศทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (ดาน

สาธารณสุข) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี 2(พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงสาธารณสุข 
ไดประกาศจุดยืนอยางชัดเจนในการไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ สรางวัฒนธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต ใหเกิดข้ึนใน
กระทรวงสาธารณสุขอยางจริงจัง กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการ Three Pronged measures (มาตรการหอก 3 
แฉก : LPL) มาใชในการปองกันการทุจริต ประกอบดวย 

1. การบังคับใชกฎหมาย (Law enforcement) โดยการบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ กําหนดมาตรการลงโทษ
ผูกระทําผิดอยางเด็ดขาด รวดเร็ว และเปนธรรม  

2. การปองกันการทุจริต (Prevention) โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบและปดชองโหว สรางและยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
และสรางกลไกเครือขายการบริหารงานท่ีโปรงใส ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการเฝาระวัง แจงเบาะแส และสราง
ความเขมแข็งของกลไกการตรวจสอบและรวมกันตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  

3. ความรอบรูสูโกง (Literacy) โดยการใหองคความรูท่ีเทาทันตอการทุจริต มีความรอบรูตอสถานการณการ
ทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปลูกและปลุกจิตสํานึก ปรับฐานความคิดท่ีตัวบุคคลใหสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออก
จากผลประโยชนสวนรวมออกจากกันไดโดยอัตโนมัติ และขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามคําขวัญ 
(Motto) ท่ีวา “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด รวมตานทุจริต” (Together Against Corruption : TAC) 

 
โดยท่ีการปองกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงสาธารณสุข  

ยังมุงเนนประเด็นการปองกันการทุจริต ผานกระบวนการ 6 กระบวนการสําคัญ ท่ีเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการดาน
การปองกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้  
1. กระบวนการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

การดําเนินการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริตตองวางน้ําหนักไปท่ีการ
แกไขปญหาความคิด พฤติกรรมการปฏิบัติของขาราชการท่ีไมสอดคลองกับแนวความคิดของการเปน “บุคคลสาธารณะ” 
หรือ “ขาราชการสมัยใหม” แกไขปญหาโดยใชวิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) หรือ Binary Thinking 
ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต” ใชโมเดล “STRONG” ขับเคลื่อนการปรับฐานความคิดของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอนใหสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม 
สงเสริมใหมีระบบกลอมเกลาทางสังคมในการตอตานการทุจริต ฝง Chip วิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัว และ
ผลประโยชนสวนรวมใหเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติดวยโมเดล STRONG ประกอบดวย  

S–Sufficient หลักความพอเพียง ในความหมายของการตานทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนสวนรวมอยางเปนอัตโนมัติ 

T-Transparent ความโปรงใส คือ การสรางวัฒนธรรมของการเปดเผย  



2 
R-Realise ตื่นรู คือ การตื่นรูและพรอมท่ีจะลงมือทํา ตื่นรูในปญหาการทุจริต เฝาระวัง ซ่ึงจะสอดคลองกับ O-

Onward 
 O-Onward มุงไปขางหนา คือ การใหผูอ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางท่ีถูกตอง คือการตอสูในจิตใจกับ
การไมทุจริต พัฒนาองคกรของเราบริหารจัดการใหดีข้ึน  

N-Knowledge ความรู คือ การพัฒนาใหเกิดสิ่งใหม เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางของทุจริต
มากข้ึน เชน การจายเงินสินบนอาจจะเปนในรูปแบบดิจิทัล และไมสามารถตรวจสอบความรูเปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  

G-Generosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แตสาเหตุของการเกิดการ
ทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ การชวยเหลือครอบครัวและเครือญาติสําหรับความเอ้ืออาทรในนิยามนั้น มิไดตองการหวัง
ผลตอบแทน 
  
2. กระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

2.1 การบริหารงานท่ีโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค (MOPH Integrity 
and Transparency Assessment : MOPH ITA) 

การบริหารงานท่ีโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค (MOPH Integrity 
and Transparency Assessment : MOPH ITA) ดวยการนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. มาประยุกตใช และทําการขยายผลสูหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จวบ
จนปจจุบัน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดนํากรอบการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช. ตั้งแตป 
พ.ศ. 2562-2564 มาประยุกตใชภายใตรายละเอียดขอคําถามตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใน 5 ดัชนี ปรับเปลี่ยนเปน 9 ตัวชี้วัด และพัฒนาจากแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เปนแบบวัด 
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ท่ีมุงเนน 
ใหหนวยงานเปาหมายใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและการใหบริการสาธารณะผานระบบสารสนเทศเปนหลัก 
เพ่ือใหเขาบริบทการบริหารราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค วิถีใหมยุค Next Normal หนวยงานเปาหมายสามารถดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดอยาง
ครบถวน ถูกตอง และสะดวกรวดเร็ว ผานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
(MOPH Integrity and Transparency Assessment) หรือท่ีเรียกยอ ๆ วา ระบบ MITAS ตอบโจทยการปฏิบัติราชการ
บนดิจิทัลแฟลตฟอรมไดอยางตอเนื่อง  

2.2 มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ปองกันการรับสินบน ปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม และลดการใชดุลพินิจ ดังรายละเอียด 

2.2.1 การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560  
ท่ีมีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดําเนินการอยางเครงครัด ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูล 
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ขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

2.2.2 การประกาศเจตนารมณหรือคําม่ันของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันวาจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหาร 
หนวยงานอยางซ่ือสัตยสุจริตโปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสื่อสารท่ีทรงพลังท่ีแสดงออกถึงความโปรงใส
ในการบริหารราชการอยางมีธรรมาภิบาล และใหผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถตรวจสอบได 

2.2.3 การกํากับติดตามการดําเนินงานตามเจตนารมณหรือคําม่ันของผูบริหารในการตอตานการทุจริต 
2.2.4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีและการดําเนิน 

กิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
2.2.5 การรายงานการใหหรือรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
2.2.6 การปองกันการทุจริตและแกไขการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ ใน 4 มาตรการ 

ประกอบดวย 
(1) มาตรการการใชรถราชการ  
(2) มาตรการการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ 

คาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คาตอบแทนโดยไมทําเวชปฏิบัติ
สวนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย และเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข  

(3) มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
(4) มาตรการจัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.2.7 การใชทรัพยสินของราชการและการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ 
2.2.8 การสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ การตรวจสอบความเก่ียวของ 

และความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางวามีความสัมพันธสนิทสนมกับผูมาเสนอ
งานหรือไม 

2.2.9 การใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในภารกิจของหนวยงาน กําหนดชองทางการรับฟง 
ความคิดเห็น และเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

2.2.10 แนวทางปฏิบัติในการรับสวนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือสวนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจาก 
ท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.2.11 การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 
2.2.12 นโยบาย No Gift Policy พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชนโดยหนวยงาน 

ของรัฐทุกหนวยงานประกาศตนเปนหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี  

2.2.13 การให หรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินได เชน การงดการใหและ 
รับของขวัญในโอกาสตาง ๆ โดยใหใชบัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน หรือผานโปรแกรมประยุกต 
Application Line ทดแทน 

2.2.14 การจัดใหมีการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐและปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนว 
ทางการเรี่ยไรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) 
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2.2.15 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และถือวาเปนภารกิจท่ี 

สําคัญซ่ึงหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง 
2.2.16 เสริมสรางหนวยตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระ และมีความเปนมืออาชีพในการเฝาระวัง 

การทุจริตในหนวยงาน 
2.2.17 เสรมิสรางความเขมแข็งของกระบวนการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของ 

หนวยงานใหมีประสทิธภิาพ และนําผลการตรวจสอบภายในและการประเมินการควบคุมภายในของหนวยงานตรวจสอบ
มาปฏิบัติอยางจริงจัง 

2.2.18 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
2.3 มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหนวยงานใน

สังกัดสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตในองคกร และการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีเปนจริยธรรมสากล หนวยงานตองมี

นโยบายท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมท่ีเปนสากล และมีแนวปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
ผูปฏิบัติงาน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ รวมถึงฉบับปจจุบันปพุทธศักราช 2560 ไดกําหนดหลักการ
เก่ียวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือ
ศาสนาใดยอมไดรับความคุมครองโดยเสมอกัน นอกจากนั้น การท่ีประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัด  
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women–CEDAW) สงผลใหประเทศไทยมีขอผูกพันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุมครองและพิทักษสิทธิสตรี 
เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมและความเปนธรรมทางสังคมบนพ้ืนฐานในเรื่องเพศ โดยมุงใหเกิดความเสมอภาคและความเทา
เทียมกันของหญิงและชาย หามไมใหกระทําการเลือกปฏิบัติโดยเง่ือนไขตาง ๆ รวมถึงเง่ือนไขในเรื่องเพศ และยังใหมีการ
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สงผลใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตองนําไปกําหนดเปนนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงาน เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563 เห็นชอบมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เสนอ
พระราชบัญญัติสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 เปนสิ่งท่ีแสดงถึงความมุงม่ันของประเทศไทยในการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ โดยกําหนดการหามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ อันหมายถึงการ
กระทํา หรือไมกระทําการใด อันเปนการแบงแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชนใด ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม โดย
ปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นเปนเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกท่ีแตกตางจากเพศโดย
กําเนิด 

ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายท่ีกลาวถึงการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ไดแก พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2558 แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 กําหนดใหการ
รังแก ขมเหง คุกคาม หรือกระทําใหไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท 
และหากกระทําในสาธารณสถาน ตอหนาธารกํานัล หรือสอไปในทางลวงเกินทางเพศ รวมท้ังหากกระทําโดผูบังคับบัญชา 
นายจาง หรือผูมีอํานาจเหนือตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใน
สวนของขาราชการพลเรือน มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และกฎ ก.พ. วาดวยการกระทํา
การอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 กําหนดการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ไว ซ่ึงเปนการคุมครองขาราชการพลเรือน เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 นี้ 
 



 
5 

3. กระบวนการสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต 
โดยการสรางและพัฒนากลไกกระบวนการปองกันการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ เปนไป

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจายยาตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการตามขอเสนอของสํานักงาน ป.ป.ช. ขอ 1.3.1 
“หามไมใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเขา
กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล” และขอ 1.4 “ใหเพ่ิมความเขมงวดของระบบตรวจสอบภายในท้ังในระดับ
สถานพยาบาลและระดับหนวยงานตนสังกัดของสถานพยาบาล” ดังรายละเอียด 

3.1 ผลักดันใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use หรือ RDU) 
ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

3.2 ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการปองกันการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 

3.2.1 หามไมใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือทําการหารายไดในลักษณะผลประโยชนตางตอบแทนทุก 
ประเภทจากบริษัทยาเขากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 

3.2.2 ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือตองคํานึงถึงปจจัยดานตนทุน (cost) มาตรฐาน (standard)  
ระยะเวลาในการสงมอบ (time) การใหบริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ 

3.2.3 ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือกําหนดคุณสมบัติของบริษัทคูคาในรางขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference : TOR) ใหบริษัทคูคาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตามาตรา 
174 มาตรา 175 และมาตรา 176 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561 และนิติบุคคลมีระบบอบรมเกณฑจริยธรรมฯ แกพนักงาน โดยใหเปนคะแนนบวกในคะแนนใน
หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพตอราคา (price performance) 

3.2.4 ใหหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือใชกลไกตอรองราคาตามท่ีคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบยาแหงชาติกําหนด 

3.3 บังคับใชเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
เกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
ท่ีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 อยางเครงครัด 
กําหนดใหเกณฑจริยธรรมเปนกลยุทธเสริมสรางธรรมาภิบาลระบบจัดซ้ือและควบคุมคาใชจายดานยาของสถานพยาบาล
ทุกแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.4 ประชาสัมพันธและปลูกฝงใหบุคลากรและภาคประชาชนมีความตระหนักรูถึงความสําคัญของการเสนอขาย
ยาอยางเหมาะสม 

3.5 ประกาศเจตนารมณรวมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  

3.6 สรางเครือขายท่ีประกอบไปดวยบุคลากรในสถานบริการและประชาชน ทําการเฝาระวังและตรวจสอบการ
สงเสริมการขายยา และการใชยาอยางไมเหมาะสม รวมถึงมีชองทางในการรองเรียน และแจงขอมูลการกระทําผิดใหแก
หนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรง 
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4. กระบวนการปราบปรามการทุจริต  

โดยการสรางและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็ว เด็ดขาด และเปนธรรม 
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต การสืบสวนขอรองเรียนขอ
กลาวหาใหดําเนินการโดยองคคณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปรามการทุจริต พัฒนาสมรรถนะและองคความรู
ใหแกองคคณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปรามการทุจริต พัฒนากฎหมายปรับปรุงกฎ ระเบียบใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริตเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษทางวินัยดวยความรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม ถูกตองตามหลักกฎหมาย เทาทันตอสถานการณการทุจริต และพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภายใน ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข องคกรตอตานการทุจริต เพ่ือสนับสนุนองคความรูและขอมูลในการ
ปราบปรามการทุจริต เปนไปตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 

4.1 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 
มีนาคม 2561 

4.1.1 กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับรายละเอียดการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 

4.1.2 กําหนดชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4.1.3 จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.1.4 ประชาสัมพันธชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.2 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูใหแกองคคณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปรามการทุจริต ดังนั้น การ

สืบสวนขอรองเรียนขอกลาวหาใหดําเนินการโดยองคคณะสหวิชาการในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 
5. กระบวนการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค ผานกลไกชมรมจริยธรรม  

กระทรวงสาธารณสุข ไดแผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2566-2570) ไดใหความสําคัญกับความสอดคลองของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2560 ในเรื่อง “แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี”โดยมีความสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 
แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3 ดังนี้  

แผนระดับท่ี 1 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรภายใตยุทธศาสตรชาติ 3 ประเด็น ยุทธศาสตรคือ ดานท่ี 3 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานท่ี 4 การสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และดานท่ี 
6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนระดับท่ี 2 สอดคลองและถายทอดเปาหมายท้ังระดับภาพรวมและระดับแผนยอย รวมถึงแนวทางการพัฒนา
จากแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยม และวัฒนธรรม ประเด็นท่ี 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม และประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศดานวฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (ฉบับปรับปรงุ) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 
2566-2570) หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติในระดับโครงการ 
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แผนระดับท่ี 3 สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565- 2570) และแผนปฏิบัติการดาน
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2565-2570)  

แผนปฏิบัติราชการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
นี้ เปนแผนพัฒนาเชิงประเด็น ซ่ึงเปนแผนตอเนื่องจากแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2560-2564) ท่ีขยายระยะเวลาการดําเนินการถึงป พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 
1 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีขยายระยะเวลา การดําเนินการถึงป พ.ศ. 2565 มีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงและสงเสริม
สนับสนุนซ่ึงกันและกันกับ แผนท้ัง 3 ระดับ เพ่ือใชเปนเครื่องมือใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใชเปน
แนวทาง ในการขับเคลื่อนผลักดันสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนระดับ 1 ถึงแผนระดับ 3 ภายใน 
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีเปาหมายคือ กระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรคุณธรรมตนแบบอยางยั่งยืน  หนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผานเกณฑการประเมินเปนองคกร
คุณธรรมตนแบบ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ การประเมิน ITA เม่ือสิ้นสุดแผน ท้ังนี้ การ
ขับเคลื่อนสูเปาหมายดังกลาวนั้น ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คือ (1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมินเปนองคกรคุณธรรม ตนแบบ (2) รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน เปนองคกรคุณธรรมตนแบบ (3) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑ การประเมิน ITA และ (4) ดัชนีความสุขคนทํางาน มีแผนยอย จํานวน 4 แผนยอย ดังนี้  

แผนยอยท่ี 1 สรางสภาพแวดลอมและพัฒนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหเปนองคกรสงเสริมการ
ทําความดี เปนองคกรคุณธรรมตนแบบ  

แผนยอยท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู ระบบ และกลไกการสงเสริม คุณธรรมจรยิธรรม  
แผนยอยท่ี 3 สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางการสงเสริมองคกร คุณธรรมตนแบบ  

แผนยอยท่ี 4 สงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสรางสังคม-วัฒนธรรม ภายใน หนวยงาน มุงหวังใหกระทรวง
สาธารณสขุมีระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนฐานชีวิตวิถีใหมท่ีมีความเขมแข็งและมีความ
ยั่งยืน โดยมีหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม เปนหลักนําทางและหลัก
คิดในการดํารงชีวิตวิถีใหมและการพัฒนา ใหปรากฏชัดเปนรูปธรรมในกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนมนุษยท่ีสมบูรณตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีความพรอมในทุกมิติ สงเสริมการทําความดีอยางเปนระบบ สงเสริมพัฒนาระบบเครดิต
สังคม (Social Credit) การใหดวยพลังบวก เปนแหลงเรียนรูปลูกฝง / ฝกฝนพัฒนาคนในดานคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนฐานคิด การรับรูถึงเปาหมาย หรือ 
Sense of Purpose นั่นคือการรับรูและสรางเปาหมายรวมกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงอนาคตของกระทรวงสาธารณสุขไปสูสิ่ง
ท่ีดีข้ึนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม กอนประโยชนของตนเองหรือพวกพอง และรวมมือกันสรางเปาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขทําสิ่งท่ียิ่งใหญรวมกันดวยการมองไปขางหนา เปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งท่ีดีกวา นําสูการเปนกระทรวง 
คุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใตคุณธรรม 5 ประการ นั่นคือพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู 
และคานิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยใหคานิยม “MOPH” ฝงอยูในจิตวิญญาณของบุคลากร
สาธารณสุขทุกคน ไมวาเปาหมายการท างานจะเปนอยางไรก็จะประสบ ความสําเร็จ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคนและพัฒนา
ระบบคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีและยั่งยืน ตลอดจนพัฒนา ภาคีเครือขายรวมขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมใหมากข้ึนอยางมี 
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คุณภาพและตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา และสรางระบบนิเวศคุณธรรม ระบบนิเวศจริยธรรม วัฒนธรรมจริยธรรม ในกระทรวง
สาธารณสุข สูสังคมคุณธรรมอยางยั่งยืน มีความพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ตอไป



9 
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ 2566 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 
1.จัดทําแผนปองกัน ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ 2566 
 

- เพ่ือเปนแนวทางการปองกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในหนวยงาน  

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 
 

- มีแผนปองกันปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ปงบประมาณ 2566 

- ต.ค. 65 – ธ.ค. 65 

2. ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต
ของผูบริหารสูงสุด 

- เพ่ือปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม
ใหกับบุคลากร ใหเปนคนดีมีความซ่ือสัตย
สุจริต 
- เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงสริมกิจกรรม
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
องคกร 
 

บุคลากรโรงพยาบาล
เวียงแกน 

- รอยละ 100 บุคลาการ
ของโรงพยาบาลเวียงแกน
รับทราบกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณตอตานการ
ทุจริต 
 

- ต.ค. 65 – มี.ค. 66 

3. โครงการอบรมเสริมสรางจริยธรรม การ
รักษาวินัยบุคลากร และการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

- เพ่ือสงเสริมให บุคลากรทุกคนมี ความรู
และเขาใจหลัก ธรรมาภิบาล ภารกิจ หลัก
ขององคกรและ ประมวลจริยธรรม 
ขาราชการ และ ระเบียบ วินัย กฎหมาย 
นโยบาย ในการปฏิบัติงานของ กระทรง
สาธารณสุข และการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 

บุคลากรโรงพยาบาล
เวียงแกน 

- บุคลากรไดรับการ อบรม 
80 % 

- ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………………………ผูเสนอโครงการ          ลงชื่อ……………………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
         (นางสาววรัตยา แกวจินดา)                       (นายกิติพัฒน   ลาชโรจน) 
        หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน  
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ 2566 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 

4.จัดทําแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต
ประจาํปงบประมาณ 2566 

- คนหาความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริต และ
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือหาแนวทางแกไข
และปองกัน 
 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

- ไมมีอุบัติการณ การ
รองเรียนการทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน 

- ต.ค. 65 – มี.ค. 66 

5. จัดชองทางรับขอรองเรียน  - เพ่ือใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ 
 

- โทรศัพท 
- Facebook 
- เว็บไซตหนวยงาน 
- ตูรับขอรองเรียน  
 

- มีชองทางรับขอรองเรียน 
ขอเสนอแนะ 
 

- ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 
 

 
 
ลงชื่อ……………………………………………ผูเสนอโครงการ          ลงชื่อ……………………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
         (นางสาววรัตยา แกวจินดา)                       (นายกิติพัฒน   ลาชโรจน) 
        หวัหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน  
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บทท่ี ๒ 

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลเวียงแกน รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย/

จํานวน 
ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

1.จัดทําแผนปองกัน ปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ปงบประมาณ 2566 
 

- เพ่ือเปนแนวทางการปองกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในหนวยงาน  

คณะกรรมการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส 
 

- มีแผนปองกัน
ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
ปงบประมาณ 2566 

- ต.ค. 65 – ธ.ค. 65 จัดทําแผนปองกัน 
ปราบปรามการ ทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
ปงบประมาณ 2566 
เสร็จในเดือนพฤศจกิายน
2565 
 

2. ประกาศเจตนารมณตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารสูงสุด 

- เพ่ือปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับบุคลากร ใหเปนคน
ดีมีความซ่ือสัตยสุจริต 
- เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงสริม
กิจกรรมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองคกร 
 

บุคลากร
โรงพยาบาล
เวียงแกน 

- รอยละ 100 บุคลาการ
ของโรงพยาบาลเวียงแกน
รับทราบกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณตอตานการ
ทุจริต 
 

- ต.ค. 65 – มี.ค. 66 ผูบริหารสูงสุดประกาศ 
เจตนารมณตอตานการ
ทุจริต วันท่ี 1 ธันวาคม 
2565 

3. โครงการอบรมเสริมสราง
จริยธรรม การรกัษาวินัยบุคลากร 
และการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 

- เพ่ือสงเสริมให บุคลากรทุกคนมี 
ความรูและเขาใจหลัก ธรรมาภิบาล 
ภารกิจ หลักขององคกรและ 
ประมวลจริยธรรม ขาราชการ และ 
ระเบยีบ วินัย กฎหมาย นโยบาย 
ในการปฏิบัติงานของ กระทรง
สาธารณสุข และการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 

บุคลากร
โรงพยาบาล
เวียงแกน 

- บุคลากรไดรับการ อบรม 
80 % 

- ต.ค. 65 – ก.ย. 66 - อยูระหวางดําเนินการ 
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บทท่ี ๒ 
รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเวียงแกน รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย/
จํานวน 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

4.จัดทําแผนบริหารความสี่ยงการ
ทุจริตประจําปงบประมาณ 2566 

- คนหาความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ทุจริต และผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือหาแนวทางแกไขและปองกัน 
 

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง 

- ไมมีอุบัติการณ การ
รองเรียนการทุจริตและ
ผลประโยชนทับซอน 

- ต.ค. 65 – มี.ค. 66 รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ลงวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2565 

5. จัดชองทางรับขอรองเรียน  - เพ่ือใหมีชองทางการรับเรื่อง
รองเรียน ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการใหบริการ 
 

- โทรศัพท 
- Facebook 
- เว็บไซต
หนวยงาน 
- ตูรับขอ
รองเรียน  
 

- มีชองทางรับขอรองเรียน 
ขอเสนอแนะ 
 

- ต.ค. 65 – ก.ย. 66 ดําเนินการตั้งแต
ปงบประมาณ 2566 
เปนตนมา 
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บรรณานุกรม 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข. (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ดานการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570). 

นนทบุรี., 2565.  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. (ราง) แผนปฏิบัติการดานการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570). นนทบุรี., 2565. 


