
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ             

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(รอบ ๖ เดือน) 

 
 
 
 

โรงพยาบาลสบเมย 
ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามกรอบการด าเนินงานของ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีของหน่วยงาน โดยโรงพยาบาลสบเมย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น  

บัดนี ้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ได้จัดท ารายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(รอบ ๖ เดือน) 

 
 

                กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         โรงพยาบาลสบเมย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

           หน้า 

ค าน า  

บทที่ ๑ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
         โรงพยาบาลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕     ๑ 
บทที่ ๒  รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม                                      

การทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสบเมย   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

          (รอบ ๖ เดือน)        ๕  

 ภาคผนวก          

เอกสารอ้างอิง         ๑๐ 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
การเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในหน่วยงานระดับจังหวัด 

สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระท าผิด 
ตามกรอบการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 
มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ขยายตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

๑. ปลุกและปลูก
จิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริต มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมที่
ซื่อสัตย์ สุจริต 

๑. มีการสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ในการประชุม/อบรม 
๒. สร้างเครือข่ายบุคลากร
เพ่ือป้องกันและหยุดยั้งการ
ทุจริต (ชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริต) 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึก
ให้บุคลากร มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ร่วมต่อต้านการทุจริต  
 

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
ในสังกดั
โรงพยาบาลสบเมย 

เจ้าหน้าที่มีจิตส านึก
ของความเป็น
ข้าราชการที่ดี 
  

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ - กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 

 



-๒- 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

๒. บูรณาการท างาน
ของหน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นในราชการ
ทุกระดับ (ต่อ) 
 

๑. จัดให้มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากประชาชน 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
๓. ประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงและนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน  
๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
 

1. การบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาขน ในการ
ต่อต้านการทุจริต 
๒. สร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหาร
และบุคลากรมีความ
รับผิด 

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
ในสังกัด
โรงพยาบาลสบเมย 

๑. จ านวนช่องทางการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
๒. จ านวนช่องทางใน
การแจ้งเบาะแส ไม่
น้อยกว่า ๒ ช่องทาง 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ - กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

๓. พัฒนาระบบและ
เครื่องมือในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑.  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

พัฒนาระบบคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 
ITA จาก
หน่วยงานใน
สังกัดโรงพยาบาล
สบเมย 

โรงพยาบาลสบเมย 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ร้อยละ ๙๕ 

ธ.ค.64 – ก.ย. 65 - กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

๔ . เ ส ริ ม ส ร้ า ง อ ง ค์
ความรู้ด้านการต่อต้าน
ก า ร ทุ จ ริ ต ใ ห้ กั บ
บุคลากรทุกภาคส่วน 

๑. โครงการอบรมการรักษา
วินัย เสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม และให้
ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
๒. เผยแพร่ สอดแทรก 
ความรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันการ
ทุจริตแก่บุคลากร 
๓. ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
การควบคุมภายใน 
ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานในสังกัด 

๑. เพ่ือให้บุคลากรมี
จิตส านึก ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่ดีในการใช้
จริยธรรม เพ่ือป้องกัน
และปราบปรามและ
ทุจริต และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในภาคราชการ 
๒. เพ่ือเสริมสร้าง
ทัศนคติด้านการ
ป้องกันการทุจริต
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสบ
เมย 

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
เรื่องวินัย จริยธรรม 
และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน มีจิตส านึก 
ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่ดี สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕ - กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 
 



-๔- 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

๕. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน ปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต 
และแยกแยะเรื่อง
ส่วนตัวกับส่วนรวม 

๑.จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์
ค ว า ม เ สี่ ย ง เ กี่ ย ว กั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน 
๒. จัดประชุม/อบรม ให้
ความรู้ เ รื่ อ งการป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 
 

เพ่ือให้บุคลากรใน
สังกัดสามารถน า
ความรู้เรื่องการคิด
แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตน 
 

บุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลสบเมย 

๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
เรื่องวินัย จริยธรรม 
และผลประโยชน์ทับ
ซ้อน มีจิตส านึก 
ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่ดี สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๒. ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ม.ค.65 - กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

                                                                  

 
 



       
     รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลสบเมย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ 

๑.มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมในการประชุม
อบรม 

๒.จัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต โรงพยาบาลสบเมย 

๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงวันที่ ๒๓-
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในที่
ประชุม/อบรม ทุกครั้ง 

๓.โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประชุม
วิ เคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้ อน
ประจ าปีของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕ 



๒. ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่
ประพฤติดีหรือผู้ที่มีความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

ด าเนินการคัดเลือกและมอบเกียรติ
บัตรแก่บุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคคล
ที่มีความประพฤติซื่อสัตย์สุจริต 

๑. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

๒. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ
จังหวัด 

- อยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัด ๒ ครั้ง/ป ี

๓. สร้างเครือข่ายบุคลากรเพ่ือ
ป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 

- พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 

- สนับสนุนและร่วมมือเครือข่าย
สาธารณสุขโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต 

- จัดตั้งชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

 

- การมีส่วนร่วมในการร่วมมือต่อต้าน
การทุจริตอยู่ในระดับดี  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ  

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

 1 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

 

 

 

 

จ านวนช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง  

จัดให้มีทางการรับฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง  

1. โทรศัพท์หมายเลข 0 536๑ ๘๐๘๐ 

2. โทรสารหมายเลข 0 5361 ๘๐๙๙   

3. เว็บไซต์  http://sobmoei.go.th  

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการ 
รับฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง  

๘ 

๖ 



 2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

จ านวน 5 ครั้ง/ปี  - จัดให้มีช่องทางการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ดังนี้   

1. โทรศัพท์หมายเลข 0 536๑ ๘๐๘๐ 

2. โทรสารหมายเลข 0 5361 ๘๐๙๙   

3. เว็บไซต์  http://sobmoei.go.th  

๔. ติดต่อด้วยตนเองท่ีโรงพยาบาลสบเมย เลขที่ 
๒๔๘ ม.๓ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

- อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น  

 

๓. การประกาศและเผยแพร่เจตจ านง 
และนโยบายต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานสาธารณสุข  

หน่วยงานมีการประกาศเจตจ านง 
และวางระบบการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมที่ 
ชัดเจน 

๑. หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน 
การทุจริต “โรงพยาบาลสบเมยใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต”      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลสบเมย 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประกาศ ๑ 
ครั้ง/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 



ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ แก่หน่วยงานใน
สังกัด 

- จ านวน ๔ ครั้ง/ป ี ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แก่หน่วยงานใน
สังกัด 

๒. อบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม และให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจ าปีของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานและ
เสริมสร้างระบบการจัดการร้องเรียน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการรับข้อเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานโรงพยาบาลสบเมย  

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

๘ 



๓. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่
ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดย
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

- การร้องเรียนจากการ 

จัดซื้อจัดจ้างเป็นร้อยละศูนย์ 

- จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
๑. เว็บไซต์  http://sobmoei.go.th 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสบเมย 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

๑. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- จ านวนหนังสือเวียนเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑. เว็บไซต์  http://sobmoei.go.th 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสบเมย 
 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

 

 

 

๙ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ประกาศเจตนารมณก์ารต่อต้านการทุจริต 
 “โรงพยาบาลสบเมย ใสสะอาด ร่วมต้านทุจรติ”  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
__________________ 

ข้าพเจ้า นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ของโรพงพยาบาลสบเมย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะท าหน้าที่น าบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสบ
เมย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนใน
สัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิศศรีความเป็น
มนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทน
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิศของงาน กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ
เพียรอันบริสุทธิศ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

  ประกาศ ณ วันที่   ๑๖      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 (นายแพทย์พิทยา หล้าวงค์) 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 

๑๐ 



 
 
 

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
………………………………………………………… 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องการปรับฐานคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ดังนั้น หากยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้รับความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนจะมีความตื่นตัวต่อการทุจริตมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้พ้ืนฐานความเข้าใจว่า คนไทยทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้น
ทุจริตให้เกิดข้ึน 

ภารกิจ   
 โครงการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต มุ่งหวังที่จะรณรงค์สร้างความเข้าใจและปลูก

จิตส านึกให้บุคลากรให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญในการปฏิรูประบบบริการแก่ประชาชน ร่วมมือ
ร่วมใจกันในการพัฒนางานต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานโรงพยาบาลสบเมย มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตส านึก 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกันการปราบปรามและทุจริตในภาคราชการ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 
๓. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 
๔. เพ่ือปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตส านึกไม่ทนต่อ

การทุจริต 
๕. เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
๖. เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความ

โปร่งใส 
 

 
๒./เป้าหมาย... 

 
 
 



-๒- 
 
เป้าหมาย 
  ๑. สร้างจิตส านึกร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โดยหาแนวทางร่วมเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต 
  ๒. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ การด าเนินการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานราชการ  

กิจกรรมและแนวทางการด าเนินการ 

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประสานชี้แจงโครงการต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
๒. รับสมัครสมาชิก คัดเลือกหรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ   
๓. จัดประชุม/สัมมนาฯ เพ่ือจัดท าระเบียบและแนวทางขับเคลื่อนชมรมฯให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๔. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมชมรมท้ังระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน กลุ่มงาน 
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 
๖. จัดระบบสื่อสารสาธารณะ สื่อสารสังคม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมประสานการท างาน

ของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับอ าเภอ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีทัศนคติ และจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ     มิ

ชอบ 
๒. หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ลดปัญหาการร้องเรียน หรือการฟ้องร้อง

ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๓. เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต 

 
คณะกรรมการด าเนินการ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสบเมย 

1.นายพิทยา     หล้าวงค์       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย  ประธานกรรมการ 
 2.นายอรรจ์  สุขเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม  รองประธานกรรมการ 
 3.นายเจษฎา  ทองนพคุณ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล   กรรมการ 
 4.นายอาทิตย์  จิรพงศธรกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  กรรมการ 
 5.นางอนงค์  แปงมูล   หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน    กรรมการ 
 6.นางเอ่ียม  สุวรรณสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 

7.นางศุภาพิชญ์ ตาค า   หัวหน้างานการพยาบาล ER   กรรมการ 
8.นายสมชาติ  ชุมนุมอาสา  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา   กรรมการ 
9.นางสาวยศยา  จุฬารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ กรรมการ 
10.นางศรุตยา  กาญจนะอังกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11.น.ส.เสาวลักษณ์ กันทะเนตร หัวหน้างานแพทย์แผนไทย   กรรมการ 
12.นางสายสุนีย์ กุลศิริ   หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด   กรรมการ 
13.นายบุญมา โชติสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู  กรรมการ 



1๔.นางจิรัชญ์ยา ค าเอ้ย  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  กรรมการ 
1๕.นางอุมาภรณ์ มาละวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์   กรรมการ 
1๖.นายเจษฎา ต้อนรับ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

รายช่ือสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสบเมย 
 

๑. นายพิทยา  หล้าวงค ์  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๒. นายจักรี คมสาคร ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๓. นายอรรจน์   สุขเสริฐ ต าแหน่งทันแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๔. นายธีรวัฒน ์ แสนมังกาละต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ 
๕. นายธีรธรรม เมืองแก้ว ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ 
๖. นายอาทิตย์ จิรพงศธรกุล ต าแหน่งเภสัชกรมช านาญการ 
๗. นายเจษฎา ทองนพคุณ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๘. นางอนงค์ แปงมูล ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙. นางสายสุนีย์ กุลศิริ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐. นายจงศักดิศ   อินตา ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๑. นางสาวอัมพวรรณ     เยสุวรรณ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๒. นางศุภาพิชญ์   ตาค า ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๓. นางสาวยศยา   จุฬารักษ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๔. นางวัชราภรณ์ ชุมภูบาง ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๕. นางสาวอังสุมาลี สุวรรณเลิศ ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
๑๖. นายสมชาติ ชุมนุมอาสา ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
๑๗. นายเจษฎา ต้อนรับ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๑๘. นางรัชนี ภัทรพิพัฒน์กานต์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๙. นางพรพรรณ       ศิริพงษ์    ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
๒๐. นายสมบัติ ผดุงกิจ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
๒๑. นายวสันต์ จันละ ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๒๒. นางปัณชยา วงศ์คีรีสกุล ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๒๓. นางอรทัย พรหมใจดี ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
๒๔. นายจินโย หน่อมาลา ต าแหน่งนายช่างเทคนิค 
๒๕. นางสาวนภัสวรรณ     รัตน ี ต าแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 
๒๖. นางแสงระวี ตะวังทัน ต าแหน่งพนักงานซักฟอก 
๒๗. นางสายพิณ ค าภีระ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๘. นายวันชัย ศรีวนามีลาภ ต าแหน่งพนักงานเปล 
๒๙. นายวิฑูรย์  แสนค า ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
๓๐. นางเสาวลักษณ์ อินสุขิน ต าแหน่งแพทย์แผนไทย 
๓๑. นายกฤษฏา ชุมภูบาง ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๓๒. นางภารดี  พรพนาสกุลทอง ต าแหน่งพนักงานประจ าตึก 



๓๓. นางสาวสายทิพย์   ราศ ี ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
๓๔. นางสาวสุภาภรณ์   พุทธรัตน์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
๓๕. นายบุญมา โชติสกุล ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
๓๖. นายพงศวัฒน์ สมแก้ว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๓๗. นายณัฐพงศ์ รักษา ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
๓๘. นางสาวเบญจพร  บัวกล้า ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๓๙. นางสาวสุดารัตน์  ศิร ิ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๔๐. นางสาววราภรณ์        สุระ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๔๑. นายอ านาจ            แก้วมณี        ต าแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
๔๒. นางสาวจุฑารัตน์     แก้วมณี           ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
๔๓. นางสาวสุภัทรษร     อภิวงศ์พนา      ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่    ๒๓    พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

   
 

 

 


