
 

 
 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐ 
ที่ มส ๐๐๓๒.301/325                                 วันที่      2 มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม

จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

ตามที่ โรงพยาบาลสบเมย ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของโรงพยาบาลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นัน้  

ในการนี้ งานบรหิารทั่วไป ขอรายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนฯดังกล่าวข้อมูล (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขออนุญาตน ารายงานผลการด าเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา  
    

 
      

                    (นางวาสนา  วงศ์มิตร) 
             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
      อนุมัต/ิอนุญาต 

      ไม่อนุมัติ           
 

                                                                    (นายจักรี  คมสาคร) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ปลุกและปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. ส่งเสรมิการเรียนรู้ ตามหลัก
คุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และส่งเสริม
จริยธรรม และวินัยแกเ่จ้าหน้าที ่

๑. มีการสอดแทรกความรู้ เกี่ยวกบั
คุณธรรมจริยธรรม ในการประชุม
อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ 
ประเมิน ITA ขององค์กร 
 
 
 
 
 
๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประกาศ
เจตนารมณ ์เพื่อเป็นข้าราชการที่ด ี

๑.สอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐปี ๒๕๖3   
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

๒.ประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ป้ อ ง กั นผ ล ป ระ โ ยชน์ ทั บ ซ้ อ นก าร วิ เ คร า ะห์
ผลประโยชน์ทับซอ้นและการปอ้งกันและปราบปราม
การทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ  เมื่ อ วันที่  18 
กุมภาพันธ์ 2563 

๒.จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่  18 กุมภาพัน ธ์ 
2563 

  

-  เป็นไปตามตัวช้ีวัด ๒ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
- เป็นไปตามตัวช้ีวัด  แต่ไม่ได้ 
  ด าเนินการตามวันที่ก าหนด 

๒. สร้างเครือข่ายบุคลากรเพือ่
ป้องกัน และหยุดยัง้การทุจริต 

   

- พัฒนาเครือข่ายภายในองค์กร
ต่อต้านการทจุริต  
- สนับสนุนและร่วมมอื เครือข่าย
สาธารณสุข โปร่งใส ต่อต้านการ
ทุจริต 

- จัดตั้งชมรม STRONG จิตอาสา พอเพียง ต้าน
ทุจริต  เพื่อความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ 
- ความส าเร็จในการสร้างความมสี่วนร่วมอยู่ในระดับ
ดี 

- เครือข่ายมีส่วนร่มในการต่อต้าน
ทุจริต  

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. การบรูณาการความ ร่วมมอื
ระหว่างภาคี เครือข่าย หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาขน 
ในการ ต่อต้านการทจุริต 

๑.จ านวนช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

จัดให้มทีางการรบัฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง 
1. โทรศัพทห์มายเลข 0 5361 8080 ต่อ ๑๐0 
2. โทรสารหมายเลข 0 5361 8099 
3. เว็บไซต์  www.sobmoei.com 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด มีช่องทาง 
ในการรบัฟังความคิดเห็น  
๓ ช่องทาง 

 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางใน
การแจง้เบาะแส เกี่ยวกบัการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

มช่ีองทางในการแจง้เบาะแส ไม่น้อยกว่า  
๒ ช่องทาง  
๑.ตู้รับความคิดเห็น 
2.โทรสารหมายเลข 0 5361 8099 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด มีช่องทางใน 
การรบัแจง้เบาะแส ๒ ช่องทาง 

 ๓. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

- จัดให้มีช่องทางการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ดังนี ้
1. โทรศัพทห์มายเลข 0 5361 8080 ต่อ ๑๐0 
2. โทรสารหมายเลข 0 5361 8099 
3. เว็บไซต์  www.sobmoei.com 
๔. ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาลสบเมย 
เลขที่135 หมู่ ๑  ต.แม่สวด อ.สบเมย 
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘110 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด มีช่องทาง 
ในการรบัฟังความคิดเห็น  
4 ช่องทาง 

๒. สร้างความตระหนกั ให้ผูบ้รหิาร
และบุคลากร มีความรับผิดชอบ 
 

การประกาศและเผยแพรเ่จตจ านง
สุจริตและนโยบายต่อต้านการทจุริต 
ในหน่วยงานสาธารณสุข  
 

๑.หน่วยงานมีการประกาศเจตจ านงสุจริตและ 
วางระบบการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจน  
๒.หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์การตอ่ต้าน
การทจุริต “ความอดทนต่อการทุจริตเป็นศูนย์ 
(Zero Tolerance)” ประจ าปี ๒๕๖3 
๓.ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตคอรัปช่ันของ 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด มีการประกาศ 
๑ ครั้ง/ป ี
 

http://www.sobmoei.com/
http://www.sobmoei.com/


 

เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

๓. พัฒนาและยกระดบัคุณธรรม
ความโปร่งใสฯ การใช้ดุลพินจิตาม
หลักกฎหมายในการปฏิบัตงิาน 
 
  

- การสร้างความโปรง่ใส ในการจัดซือ้ 
จัดจ้าง การจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ 
- บริหารจัดการเรือ่งร้องเรียน รอ้งทกุข์ 
ของส่วนราชการ  
- พัฒนาความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน  
- พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย 

- ร้อยละของหน่วยงานที่คะแนนประเมิน ITA  
  ระดับสูงมาก 
- ไตรมาสแรก ได้คะแนนระดับ ๕  
- ไตรมาส ๒ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๐ 
- ไตรมาส ๓ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๕ 
- ไตรมาส ๔ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ ๙๐ 

- เป็นไปตามตัวช้ีวัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
การประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและไมเ่รียกรับผลประโยชน์
ใดๆส าหรับผู้มารับบริการเพื่อ
ส่งเสริมการจัดกจิกรรมและสร้าง
ความร่วมมือในการตอ่ต้านการ
ทุจริตกับ ป.ป.ช.และองค์กรระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ
สินบนและเรียกรับผลประโยชน์ตอบ
แทน 
 
 
 

ปราศจากข้อร้องเรียน 
 
 
 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  พัฒนาระบบและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. พัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม 
และความ โปรง่ใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

 ๑.พัฒนาระบบการบรหิารบุคคลให้
โปรง่ใสและมปีระสิทธิภาพเป็นไป
ตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง การสรรหา 
แต่งตั้ง โยกย้าย ต้องโปร่งใส เป็น
ธรรม 
 

ไม่มีการร้องเรียนเรือ่ง การแต่งตัง้ โยกย้ายที่ไม่ 
เป็นธรรม (อัตราการร้องเรียนเป็นศูนย์) 

- เป็นไปตามตัวช้ีวัด   

  ๒.วางระบบกลไกการ ควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตริาชการ 
ทุกเรื่อง 

ทุกหน่วยงานย่อยต้องมี ระบบควบคุมภายในของ 
ตนเอง (รอ้ยละ ๑๐๐)  

- เป็นไปตามตัวช้ีวัด   

2.เสริมสร้างระบบ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน รอ้งทกุข์จนได้ข้อยุติ 

๑.การติดตามการ ด าเนินงานและ
รายงานผล การปฏิบัติการตามแผน 
ป้องกันฯการทจุริต 

ตามค าสั่งโรงพยาบาลสบเมย ที่  3/2563 ลง
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 เรือ่ง จัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนรอ้งทกุข์ 

- เป็นไปตามตัวช้ีวัด   

  ๒.แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรือ่ง
ร้องเรียนของหน่วยงานและเสรมิ 
สร้างระบบการจัดการร้องเรียนการ
ทุจริตอย่างมปีระสิทธิภาพ 

-  มีผู้รบัผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกบัการร้องเรียน/ร้อง 
ทุกข์และไมม่ีข้อร้องเรียน 
-  มีช่องทางการรบัฟังผ่านทางเว็บไซด์ หนงัสอื 
  โทรศัพท์/โทรสาร  

- เป็นไปตามตัวช้ีวัด   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ เสริมสรา้งองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

 

โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการตอ่ต้าน
การทจุริต รวมทั้งเสริมสร้าง ทัศนคติด้าน
การป้องกัน การทุจริตพฒันาบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริต อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

๑. เผยแพร่ สอดแทรก ความรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ ทุจริตแก่บุคลากร 
 

จ านวนกิจกรรม/ครั้ง ใน การถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

-เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

 ๒. เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้าน  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

จ านวนหนังสือเวียน เกี่ยวกบั กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคับ รายไตรมาส 

-เป็นไปตามตัวช้ีวัด 



 

 


