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เรื่อง รายงานการก ากับติดตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามทุจริต  และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565                                 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

  ตามที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 5 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตใน
องค์กรที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน และปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2560 – พ.ศ.2564) รวมถึงแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม นั้น 

  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 7 การด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต ในข้อ MOIT 17 
หน่วยงานมีการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต ประจ าปีของหน่วยงาน(รอบ 6 เดือน) ดังนั้น จึงได้ท าการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคจากแผนดังกล่าวฯ    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และน าเผยแพร่บนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ต่อไป 
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ค าน า 
 
  โรงพยำบำลศรีสัชนำลัย ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 
50 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และตำมแผนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 คณะที่ 6 ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐภำยใต้
แนวทำงปลุกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและประพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตมุ่งตอบสนองนโยบำยภำครัฐและ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เป้ำหมำย 
คือ โรงพยำบำลศรีสัชนำลัยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกกรณี 
 
 
 
          โรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 
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บทน า 
1.1 บทน า 
  คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลำคม 2559 มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ไปสู่กำร
ปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำน ป.ป.ช. และ
หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 มำจนถึงปัจจุบัน 
  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ”ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” และมีพันธกิจในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำร
ทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล และบรรลุถึงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ชำติ คือ ประเทศไทยมีคะแนน
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption perception Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50 ผ่ำนประเด็นยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน 
ได้แก่ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีมำทนต่อกำรทุจริต 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ทุจริต (Corruption perception Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เป็นยุทธศำสตร์ที่
ตอบสนองนโยบำยรัฐบำล และสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  ดังนั้น กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 จึงเป็นกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
  1.2.1  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนในโรงพยำบำลศรีสัชนำลัยได้รับทรำบแผนกำรปฏิบัติกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
  1.2.2 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย ใช้กรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนกำรปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
  1.2.3 เพ่ือเป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค ตำมแผนกำรปฏิบัติกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 















 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
ชื่อชมรม    ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย หน่วยงาน               โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  
สถานที่ต้ัง  210 หมู่  3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย    
ชื่อผู้ประสานงาน นางภัทรพร   ปิลาผล   โทรศัพท์  093-1382164 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น  6 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 6 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 13,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 13,000 บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ งบประ
มาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 

๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

ไตรมาส 
๒ 

(ม.ค.-
มี.ค.64) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 
๔ 

(ก.ค.-ก.ย.  
๖4) 

1. กิจกรรม จิตอาสาท าความดีด้วย
หัวใจ 5 ส. 
- จิตอาสาท า 5 ส. ของหน่วยงาน  
ทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
- Big Cleaning Day รายละเอียด 
 

 
 
- เพื่อให้สร้างสิ่งแวดล้อมให้
ส ะ อ า ด ส ว ย ง า น  แ ล ะ
บุคลากรเกิดความรักความ
สามัคคี  รักษาสิ่งแวดล้อม    
ในสถานท่ีท างานให้ดีขึ้น 

 
 

8 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 
 

 
 

สิ่งแวดล้อม
สะอาด สวย
งาน น่าอยู่  

 
 

0 

 
 

จนท.ทุกคน
ในรพ. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สิ่งแวดล้อมล้อมรพ. สะอาด สวยงาน 
น่าอยู่ ลดแหล่งเพาะพันธ์ุยุ่งลาย        
ลดโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 4 ครัง้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     - เจ้าหน้าท่ีรพ.ศรีสัชนาลัยทุกคน 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการ
ด าเนินการ ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. ๖5) 

2 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมจรยิธรรม ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
(4 ครั้ง/ปี) 

   0   
 

 
 

 
 

 
 

 

3. โครงการอบรมเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้
กระท าผดิวินัยต่อเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 

เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนด
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้ง
กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

  -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจ านวน 1 มื้อ 
235 คนx 20 บาท 
จ านวน 4,700 
-ค่าวิทยากร 600บ.x3 
ชม.  จ านวน 1,800 บ. 
(รอบเช้า  และรอบบ่าย) 
รวม  6,500 บาท 

      

4. กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา และ
ปฏิบัติธรรม วัด/ส านักปฏิบัติธรรม 
9 แห่ง 

          

5. โครงการออกก าลังกาย -เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
พฤติกรรมในการออกก าลัง
ก า ย อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สม่ าเสมอ 

235 คน ผ ล ต ร ว จ
สุขภาพของ
จนท.ดีขึ้น 

0   
 

 
 

 
 

 
 

 

6.โครงการพัฒนาองค์กร  กับการ
ท างานร่วมกัน 

-เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค ์

  -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจ านวน 1 มื้อ 
235 คนx 20 บาท 
จ านวน 4,700 
-ค่าวิทยากร 600บ.x3 
ชม.  จ านวน 1,800 บ. 
(รอบเช้า  และรอบบ่าย) 
รวม  6,500 บาท 
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หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ บุคลากรมีพฤติกรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ  

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
 -บุคลากรให้ความร่วมมือ 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 - เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และนโยบายเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาตใิห้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์และด าเนินกิจกรรมฉดีวัคซีนโควดิให้กับประชาชน
เพื่อให้เกิดภูมคิุ้มกันหมูเ่กิดขึ้น จ าเป็นต้องให้เวลาและความส าคญัตอ่การด าเนินนโยบายดังกล่าวให้บรรลผุลส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน 
               (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
        ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                      เลขานุการชมรมจริยธรรม 
      วันท่ี   5   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

 



1 กจิกรรมจัดพธิีถวายสัตย์ปฏญิาณเพื่อเปน็ข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน

เพื่อใหเ้กดิวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทจุริต ผลการด าเนินงาน : มกีารจัดกจิกรรมประกาศเจตจ านงในเร่ืองการต่อต้าน
ทจุริต ในวันที่ 23 มนีาคม 2565

2 ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิติังานปฏบิติัตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและปฏบิติังานอย่างต่อเนื่อง

 1. เพื่อลด ปอ้งกนั และขจัดปญัหาการทจุริตอย่างยั่งยืน      
       2. เพื่อใหผู้้ปฏบิติังานสามารถท าตามระเบยีบที่ก าหนด
อย่างถูกต้อง

ผลการด าเนินงาน : มกีารมอบนโยบาย เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏบิติังาน และ ชี้แจงในวาระการประชุม เจ้าหนา้ที่ รพ.  2 เดือน/คร้ัง  จัด
โครงการพฒันาระบบคุณธรรม 1 คร้ัง/ปี

3 ส่งเสริมใหบ้คุลากรทกุระดับใหเ้ข้ารับการอบรม ด้าน 
จริยธรรม คุณธรรมเพื่อปอ้งกนัการทจุริตในหนา้ที่ราชการ

1. เพื่อใหผู้้ปฏบิติังานสามารถท าตามระเบยีบที่ก าหนดอย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อใหเ้กดิการจัดการความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผลการด าเนินงาน : ร่วมประชุมบคุลากรทกุระดับใหม้กีารเข้าร่วมกจิกรรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 

    (นายสุทนต์  ทั่งศิริ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ยทุธศาสตรที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บทที ่3

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖5

กลยทุธ์ที่ 1 สร้างบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง มจีติส านึก ยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค



1 ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรมไตรมาสละ 1 คร้ัง (4 
คร้ัง/ป)ี

1. เพื่อใหม้กีระบวนการก ากบั ติดตามอย่างมปีระสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผ้ลการด าเนนิงานเกดิประสิทธิผลสูงสุด

ผลการด าเนินงาน : มกีารติดตามการด าเนนิงาน กจิกรรม ของ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมจีัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนข้อมลูไตรมา
สละ 1 คร้ัง (4 คร้ัง/ป)ี

2 คัดเลือกบคุคลต้นแบบด้าน "จริยธรรมในหนว่ยงานและคนดี
ศรีสัชนาลัย"

เพื่อสร้างแรงจูงใจ ใหบ้คุลากร มกีารปฏบิติัตน โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน

ผลการด าเนินงาน : มบีคุคลต้นแบบ ด้าน "จริยธรรมในหนว่ยงานและคนดี
ศรีสัชนาลัย" ปลีะ 1 คร้ัง และจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธืยกย่องใหเ้กยีรติผู้
ได้รับคัดเลือกเปน็บคุคลต้นแบบ

3 กจิกรรมถวายเทยีนพรรษาและปฏบิติัธรรม วัด/ส านกัปฏบิติั
ธรรม 9 แหง่

เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ มกีจิกรรมที่ส่งเสริมด้านศีลธรรม และ
จริยธรรมร่วมกนั

ผลการด าเนินงาน : มกีจิกรรมถวายเทยีนพรรษา 1 คร้ัง(ภายในเดือน 
เข้าพรรษา) ของทกุป ีจ านวน 9 วัด พร้อมด้วยเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย

 

    (นายสุทนต์  ทั่งศิริ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

กลยทุธ์ที่ 2 สง่เสริมให้บุคลากรยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสตัยส์จุริต

ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค



1 กจิกรรมส่งเสริมใหเ้จ้าหนา้ที่ในสังกดัเข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรมที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมการด าเนนิชีวิตและ
พฒันาตนเองตามหลักศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภบิาล

1. เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพฒันาคุณธรรมอย่างยั่งยืน
2. เพื่อใหส้ามารถน าหลักธรรมมาภบิาลไปใช้ในการปฏบิติังาน

ผลการด าเนินงาน : มกีารจัดกจิกรรมส่งเสริมใหเ้จ้าหนา้ที่ในสังกดัเข้าร่วม
ในแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมที่เกี่ยวกบัการส่งเสริมการด าเนนิชีวิตและ
พฒันาตนเองตามหลักศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงรวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมภบิาล ร้อยละ 10 ของเจ้าหนา้ที่ในสังกดัเข้าร่วม
โครงการ/กจิกรรม

2 พฒันาและเสริมสร้างความรู้เครือข่ายและภาคประชาชน 1. เพื่อใหป้ระชาชนเกดิการเรียนรู้ในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริต
2. เพื่อลดปญัหา และข้อขัดแย้งด้านผลประโยชน์

ผลการด าเนินงาน : มกีารส่ือสาร ประชาสัมพนัธืผ่าน web site 
โรงพยาบาล และชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรพ.ประจ าเดือน, 
ประชุมคณะกรรมการ ITA ภายใน รพ. และประชุมร่วมกบั สสจ.สุโขทยั

3 สนบัสนนุใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการปอ้งกนัปราบปราม
การทจุริต โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยมี
เจ้าหนา้ที่รับเร่ืองร้องทกุข์ได้ทกุเวลาในเวลาราชการ

1. เพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถแจ้งข้อมลู
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
2. เพื่อเปน็การตอบข้อค าถามข้อร้องเรียนแกป่ระชาชน

ผลการด าเนินงาน : มชี่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส การทจุริต
และประพฤติมชิอบ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ เช่น ตู้รับข้อ
ร้องเรียน Facebook โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, มคีณะกรรมการรับเร่ือง
ร้องเรียน เพื่อก ากบัติดตามการปฏบิติังานด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย

 

    (นายสุทนต์  ทั่งศิริ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

กลยทุธ์ที่ 3 เสริมพลงัการมสีว่นร่วมของชมุชน และบูรณาการทุกภาคสว่นเพ่ือต่อต้านการทุจริต

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค

ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสทิธิภาพในการปราบปรามการทุจริต



1 แผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ คปสอ.
ศรีสัชนาลัย ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖5

1. เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้ มคีวามเข้าใจและตระหนกัในการ
ปฏบิติังานตามขั้นตอนและระเบยีบแบบแผนของทางราชการ
มากขึ้นและสามารถปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. หนว่ยงานมรีะบบควบคุมภายใน สามารถปอ้งกนั ลดความ
เส่ียงและข้อผิดพลาดในการปฏบิติังานด้านการเงิน และบญัชี
 การพสัดุ และการบริหารยาและเวชภณัฑ์

ผลการด าเนินงาน : 1. เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้ มคีวามเข้าใจและตระหนกัใน
การปฏบิติังานตามขั้นตอนและระเบยีบแบบแผนของทางราชการมากขึ้น
และสามารถปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. หนว่ยงานมรีะบบควบคุมภายใน สามารถปอ้งกนั ลดความเส่ียงและ
ข้อผิดพลาดในการปฏบิติังานด้านการเงิน และบญัชี การพสัดุ และการ
บริหารยาและเวชภณัฑ์

 

    (นายสุทนต์  ทั่งศิริ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสทิธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กลยทุธ์ที่ 4  ป้องกันและปราบปรามอยา่งเป็นระบบบูรณาการ



ที่ปรึกษา 
นายสุทนต์  ทั่งศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
ผู้จัดท า 
นางภัทรพร   ปิลาผล    นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางสาวจุรีรัตน์   พุ่มชุ่ม   พนักงานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลยั 
www.sshos.go.th 
โทร. 055-673136 ต่อ 0,101,102 
 
 
 

http://www.sshos.go.th/


 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 

 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :    18  มีนาคม 2565 
 
หัวข้อ :  รายงานผลการก ากับติดตามด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผลการก ากับติดตามด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
       1. คู่มือรายงานผลการก ากับติดตามด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
      2. รายงานผลการก ากับติดตามด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
      3.  แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2565 และรอบ 12 เดือน คือเดือนกันยายน 
2565) 
      4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
       วันที่  18  มีนาคม 2565                                         วันที่  18  มีนาคม 2565 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันทื่  18  มีนาคม 2565                  

 


