
  

         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

ที่  สน 0032.301/…………………….……………………..…วันที่……15 กันยายน 2565…………….……………………….. 
เร่ือง  ส่งรายงานการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2565  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

  ด้วยโรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปรายปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และจัดท าแผนประจ าปีของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
เชิงประจักษ์นั้น 

  ในการนี้ โรงพยาบาลกุดบาก ได้จัดท าตามแผนแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขอส่งรายงานด าเนินงานตามแผนป้องกันและปรายปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ 2565 เผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

       

             
 
             (นายรังสรรค์ ดวงพุฒ) 
           นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
 
 
 

          
 
 

                       (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 



  

สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตด้วย
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปลูกฝังจิตส านึก
ให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตนในบุคลากร 

1. การอบรมให้ความรู้
ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 
80 

ไตรมาส 2 -  บุคคลากรเข้า
รับการอบรม
ร้อยละ 80 

2. การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจแนวทาง
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนครั้งที่จัด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

2 ครั้ง/ปี ไตรมาส 1 
และ 3 

-  จัดกิจกรรม 2 
ครั้ง 

3. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตฯผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

จ านวนเรื่องท่ีจัด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

2 เรื่อง/ปี ไตรมาส 1 
และ 3 

-  ประชาสัมพันธ์ 
2 เรื่อง 

 
 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วางระบบรากฐาน
การน า ค่านิยม 
MOPH เป็นรากฐาน
ในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต 

1. การจัดท าค่านิยม
โรงพยาบาลตาม 
MOPH 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ทราบนโยบายตาม
ค่านิยมของส่วน
ราชการ 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
ทราบนโยบายตามค่านิยม
ของส่วนราชการ 

ร้อยละ 
80 

ไตรมาส 1 -  เจ้าหน้าที่
ทราบ
นโยบาย
ร้อยละ90 

2. คัดเลือกบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมหรือ
ดีเด่นเพื่อเข้ารับการยก
ย่องชมเชยเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมและเป็น
ผู้ที่ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
โรงพยาบาล 

เพ่ือยกย่องชมเชยคน
ดีมีการประพฤติ
ปฏิบัติที่ถือเป็น
แบบอย่างตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเป็นผู้ที่
ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนครั้งในการคัดเลือก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม หรือดีเด่น
เพ่ือเข้ารับการยกย่อง
ชมเชยฯ 

1ครั้ง/ปี ไตรมาส 3 -  คัดเลือก
บุคลากร 1 
ครั้ง 

3. สนับสนุนการ
สร้างเครือข่าย
บุคลากรด้านสุขภาพ
เพ่ือป้องกันและ
หยุดยั้งการทุจริต 

การจัดให้มีกลุ่มคนดีศรี
กุดบาก 

เพ่ือให้มีการรวมกลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส 

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
เพ่ือการบริหารงานที่
โปร่งใสอย่างเป็นทางการ 

1 กลุ่ม ไตรมาส 1 -  รวมกลุ่ม 1 
ครั้ง 

 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกลป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

2. สร้างกลไกลป้องกันการ
ทุจริต 

1. สร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหาร
ทุกระดับมีความ
พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

1. จัดท าปรับปรุงคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลกุดบาก 

เพ่ือเป็นคู่มือให้
บุคคลากรในองค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

จ านวนครั้งของการ
ทบทวนความเสี่ยงเพ่ือ
ปรับปรุงคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 ครั้ง/ปี ไตรมา 1 -  ทบทวน
ความเสี่ยง 
1 ครั้ง 

2. เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพองเพียง 

1) ประชาสัมพันธ์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2) รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ภายในส านักงานใช้
วัสดุส านักงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

3) รณรงค์ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ ลด ละเลิก 
อบายมุข สิ่งผิด
กฎหมาย 

เพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยม
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
ด้วยการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนเรื่องท่ีเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 เรื่อง/ปี ไตรมาส 1 – 
ไตรมาส4 

-  เผยแพร่ 5 
เรื่อง 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

2. สร้างกลไกป้องกันการ
ทุจริต 

2. เพื่อประสิทธิภาพ
ระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีความโปร่งใสใช้
ดุลพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

1. การจัดท าระบบการ
ควบคุมภายใน 
ประจ าปี2565 

เพ่ือให้ผู้บริหาร/
ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนิน
กิจกรรม
กระบวนการ/
ขั้นตอนบริหารความ
เสี่ยงตามแนวทาง
ส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าระบบควบคุมภายใน 

ระดับ 5 ไตรมาส 1 -  ระดับ 5 

2. การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
(ITA) xit0exu 2565 

เพ่ือให้ผู้บริหาร/
ผู้ปฏิบัติงานด าเนิน
กิจกรรม
กระบวนการ/
ขั้นตอนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ของ
ส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับความส าเร็จในการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ร้อยละ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) 

มากกว่า
ร้อยละ 
80 
มากกว่า
ร้อยละ 
90 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 4 

-  ร้อยละ 
85 

 

ร้อยละ 
95 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกการสร้างสร้าง
วินัยและระบบ
คุณธรรม 

1. อบรมให้ความรู้
บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและทันสมัย 

เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้านองค์
ความรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1 ครั้ง/ปี ไตรมาส1 -
4 

-  1 ครั้ง 



  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา
โครงการ 

งบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามการทุจริต 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปราบปรามการ
ทุจริต 

1. มีการจัดท า
มาตรการ/แนวทางการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์/
แนวทาง/มาตรฐาน
ในการป้องกันและ
ปรายปรามการทุจริต 

จ านวนเรื่องท่ีจัดท า
มาตรการ 

1 เรื่อง/ปี ไตรมาส 1 -  1 เรื่อง 

2. จัดให้มีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนด้านการ
ทุจริต 

เพ่ือให้มีช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแสฯ 
ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อผู้แจ้ง 

มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1 ศูนย์ ไตรมาส 1 -  1 ศูนย์ 

2. พัฒนาเครือข่าย
และบูรณาการ
กระบวนด้านการ
ปราบปรามการทุจริต 

การให้ความรู้การ
ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง
แจ้งเบาะแสและ
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่เฝ้า
ระวังแจ้งเบาะแสและ
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

จ านวนเรื่องท่ีให้ความรู้ฯ 2 ครั้ง/ปี ไตรมาส1 - 
4 

-  2 ครั้ง 

 
 
 
 
    (นายรังสรรค์ ดวงพุฒ)       (นายรังสรรค์ ดวงพุฒ) 
           นายช่างเทคนิคช านาญงาน           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
        ผู้ขออนุมัต ิ               ผู้อนุมัต ิ



  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .....กลุ่มงานบริหารทั่วไป...โรงพยาบาลกุดบาก..................................................................... ... 
วัน/เดือน/ปี : .............15...กันยายน...2565................................................................................................. 

 หัวขอ้: .....สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต............................................................... ...... 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        .....สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต..................................................................... 
        ................................................................................................................................................... ........... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 

(นายรังสรรค์ ดวงพุฒ) (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
ต าแหน่ง   นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

วันที่......15.....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565...                    
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่......15.....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นายอภชิัย  ทิพย์ค ามี) 

ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่....15......เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565... 

 

 


