
 

 
รายงานผลการด าเนินการด้านการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



ค าน า 
 

 

ตามที่ส านักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” โดยการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency 
ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) โรงพยาบาลบัวใหญ่ จึงได้จัดท ารายงานผล
การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
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บทที่ ๑ 
๑. หลักการและเหตุผล         ๑ 
๒. เป้าประสงค์          ๑ 
๓. วัตถุประสงค์หลัก         ๒ 
๔. การก าหนดยุทธศาสตร์        ๒ 

 
บทที่ ๒ 

๑. รายงานผลการก ากับและติดตามการด าเนินการแผนการปฏิบัติการป้องกัน   ๗  
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

๒. รายงานผลการก ากับและติดตามการด าเนินการแผนการการป้องกัน   ๑๑  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

๓. ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง     ๑๒ 
 
ภาคผนวก           ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
 
 
 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทย
ไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่
กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความ
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐภายใต้การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา ๖๓ ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใต้แม่บทการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับส่วนราชการโดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่
โกง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมชัดเจน 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลบัวใหญ่ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ต่อไป 
 
เป้าประสงค์ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์หลัก 
๑. เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมในโรงพยาบาลบัวใหญ่ บุคลากรมุ่งเน้นต่อต้านการทุจริต 
๒. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล 
๓. เพ่ือความเข้มแข็งของกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มีความรวดเร็วเป็นธรรม 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลบัวใหญ่ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
 
การก าหนดยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้โรงพยาบาลบัวใหญ่เกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกการปราบปรามการทุจริต การบังคับใช้กฎหมายให้มี ความ
รวดเร็ว เป็นธรรม และทรงพลัง ตลอดจนเป็นอย่างที่ดี และเป็นผู้น าน าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภายนอก ยั่งยืนด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารราชการและการด าเนินชีวิต มาตรา ๓ ป.๑ ค ที่ก าหนดมาตรการว่า ปลูกฝังและปลูกจิตส านึก 
ป้องกันปราบปราม และเครือข่าย โรงพยาบาลบัวใหญ่จึงก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์โดยสอดคล้อง
กับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เสริมสร้างระบบฐานความคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศเหนือว่าประโยชน์ส่วนตน ระบบคิด “แก้ทุจริต 
ต้องคิดเป็นระบบ” (Digital Thinking) และ “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะถูกผิด” (Digital thinking) คุณธรรม
เชิงสัมพันธ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเทียบระดับคุณธรรม และความขัดแย้งเชิงคุณธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 
 มุ่งเน้นก าหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงพยาบาลบัวใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

หน้า ๒ 



แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ปลูกฝังจิตส านึกให้
ยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตนในการผลติ
บุคลากรของ
โรงพยาบาลบัวใหญ ่

ประชุมชี้แจงสรา้งสังคมที่ไม่ทนตอ่การ
ทุจริต แยกให้ชัดเจน เรื่องผลประโยชน์
ส่วนรวมโดยใช้โมเดล “STRONG” 
ขับเคลื่อนในการปรับฐานความของการ
เป็น “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ขา้ราชการ
สมัยใหม่” 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล 
บัวใหญ่ทุกคน 

เพื่อเสรมิสร้างจิตส านึกการไม่ทนต่อ
การทุจริตแก่บคุลากรในหน่วยงาน
โรงพยาบาลบัวใหญ ่

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนบุคลากร
โรงพยาบาลบัวใหญ่
ได้รับการเสรมิสร้าง
จิตส านึกไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- ต.ค.๖๓ -
ก.ย.๖๔ 

คณะกรรมการ 
ITA 

๒. วางระบบรากฐาน
การน า MOPH เป็น
รากฐานในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต 

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการ
เสรมิสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้
กระท าผดิวินัย 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล 
บัวใหญ่ทุกคน 

เพื่อเสรมิสร้างจิตส านึกไม่ทนต่อการ
ทุจริตแก่บุคลากรในโรงพยาบาลบวั
ใหญ่ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการ/พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข มี
ความเข้าใจและถือ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้าราชการพลเรือนและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

- ธ.ค.๖๓ - 
ม.ิย.๖๔ 

คณะกรรมการ 
ITA 

๓. สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายบุคลากร
ด้านสุขภาพเพื่อ
ป้องกันและหยุดยั้ง
การทุจริต 

จัดตั้งชมรมในนาม “ชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลบัวใหญ่” 
ภายใต้โมเดล STRONG ที่ใช้พันธะสัญญา
ร่วมกันคือ สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
ตื่นรู้ สู้ทุจริต 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล 
บัวใหญ่ทุกคน 

เพื่อรณรงค์หรือส่งเสรมิให้หน่วยงาน
มีกลไกในการเฝา้ระวังและหยดุยั้ง
การทุจริต 

มีการรวมกลุ่มของ
บุคลากรในหน่วยงานใน
นามชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริต
โรงพยาบาลบัวใหญ ่

- ต.ค.๖๓ -
ก.ย.๖๔ 

คณะกรรมการ 
ITA 

หน้า ๓ 



แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. สร้างความตระหนัก
ให้ผู้บริหารมีความ
รับผิดชอบ 

๑. จัดท ามาตรการกลไกและวางระบบใน
การด าเนินการ ก าหนดใหม้ีการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เป็นปัจจุบนั
บนเว็บไซตห์น่วยงาน 

๒. ประกาศเจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงาน 

ปีละ ๑ ครั้ง -เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมลูที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เปิดเผยการด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มี
ความถูกต้อง ชัดเจน และเป็น
ปัจจุบัน ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
-เพื่อแสดงถึงเจตนารมณห์รือค ามัน่
ว่าจะปฏิบัตหิน้าท่ีและบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ 
โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรม 

-ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ตัวช้ีวัดที่ 
๑ การเปดิเผยข้อมูล 
 
 
-ผู้บริหารและบุคลากร
ในโรงพยาบาลบัวใหญ่มี
ประกาศการต่อต้านการ
ทุจริต 

- ธ.ค.๖๓ -
ก.ย.๖๔ 

คณะกรรมการ
บริหาร
,คณะกรรมการ 
ITA ,งานศูนย์
ข้อมูล 

๒. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานใหม้ี
ความโปร่งใสใช้
ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การปฏิบัติงานใหม้ี
ความโปร่งใส 

๑. การจัดการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “กฎหมาย
และกฎระเบยีบการเงินและคลัง
พัสดุ” โดยวิทยากรจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา 

๒. จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานตามภาระกิจฝ่าย
สนับสนุนของหน่วยงาน 
 
 

-หัวหน้างานและ
ผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับ คปสอ.
บัวใหญ่ จ านวน 
๒๐ คน 
 
 
-กลุ่มงานใน
โรงพยาบาลมี
การจัดท าคูม่ือ/ 

 
 
 
 
 
 
 
-เพือ่ก ากับดูแลมาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการปฏิบตัิงานและการ
ให้บริการที่เป็นรูปธรรม 

-ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่ม
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

  ๓,๐๐๐ ก.พ.๖๔ 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.๖๓ -
ก.ย.๖๔ 

คณะกรรมการ 
ITA 

หน้า ๔ 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกการเสริมสร้าง
วินัยและระบบ
คุณธรรม 

๑. จัดท าคู่มือการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

๒. จัดท าคู่มือการด าเนินการร้องเรยีน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

๓. จัดท ากรอบแนวทางการปฏิบตัิงาน
อย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันการ
รับสินบนทุกรูปแบบ 

๔. จัดท าแนวทางการยืมพสัดุประเภทคง
รูปและวสัดุใช้สิ้นเปลือง 

๕. จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

แนวทางอย่าง
น้อย ๔ คู่มือ 

เพื่อยกระดับกลไกมาตรฐาน
กระบวนงานและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในโรงพยาบาลบัวใหญ่ใน
การป้องกันการทุจริตใหเ้ท่าทันต่อ
สถานการณ์การทุจริต 

-ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
บัวใหญ่ปฏิบัติงานตาม
คู่มือแนวทางที่ก าหนดไว ้

 ธ.ค.๖๓ -
ก.ย.๖๔ 

คณะกรรมการ 
ITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๕ 



แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปราบปรามการทุจริต 

๑. สร้างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อจรยิธรรมทาง
สังคมและหรือกฎหมาย 
 

๒. ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือ/แนวทางที่ก าหนดไว ้

อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ 
เว็บไซต ์เฟซบุค 
 
 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
บัวใหญ่ 

พัฒนาเครื่องมือการการ
แจ้งเบาะแสการกระท า
ผิดให้หลากหลาย
ช่องทาง 
 
เพื่อควบคุมก ากับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

สร้างช่องทางการใช้
ข้อมูลการทุจริตได้
ไม่น้อยกว่า ๓ 
ช่องทาง 

- 
 
 
 
 
- 

ธ.ค.๖๓ - 
ก.ย.๖๔ 
 
 
 
ธ.ค.๖๓ - 
ก.ย.๖๔ 

คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการ ITA  
ศูนย์ข้อมูล 
 
 
คณะกรรมการ ITA 

๒. พัฒนาเครือข่ายและบูรณา
การกระบวนการด้านการ
ปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรมจติอาสา มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมรวมการสร้างความ
เข้มแข็ง บ้าน/ชุมชน/วัด/
โรงเรียน/ส่วนราชการ 

สมาชิกชมรมจริยธรรม 
๔๐ คน 

มุ่งเน้นการมสี่วนร่วม
รวมการสร้างความ
เข้มแข็งบ้าน/ชุมชน/วัด/
โรงเรียน/ส่วนราชการ 

ร้อยละ ๘๐ ของ
สมาชิกชมรม
จริยธรรมเข้าร่วม
กลุ่ม 

- ธ.ค.๖๓ - 
ก.ย.๖๔ 

คณะกรรมการ ITA 

 
 

ลงช่ือ............................................ผู้จัดท า ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบ                ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัต ิ
                 (                                )                (นายส าเนียง  พรมมานอก) (นายชาญชัย  บุญอยู่) 
               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ ่
 
      

หน้า ๖ 

  



               
 

บทที่ ๒ 
 
 
 

๑. รายงานผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

 
๒. รายงานผลการก ากับและติดตามการด าเนินการแผนการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ 
๑. ประชุมชี้แจงสรา้งสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 

แยกให้ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้
โมเดล “STRONG” ขับเคลื่อนในการปรับฐาน
ความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ” หรือ 
“ข้าราชการสมยัใหม่” 

ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลบัวใหญ่
ได้รับการเสรมิสร้างจิตส านึกไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลบัวใหญ่
ทุกคน 

ร้อยละ ๙๘ ของโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมเข้า
ร่วมชมรม STRONG จิตพอเพียงตา้นทุจริต
โรงพยาบาลบัวใหญ ่

- 

๒. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการ
เสรมิสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผดิวินัย 

ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงาน
กระทรวง มีความเข้าใจและถือปฏบิัติตาม 
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลบัวใหญ่
ทุกคน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการบรรจุใหม่ ไดร้ับ
การอบรมมีความเข้าใจและถือปฏบิัติตาม 
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

- 

๓. จัดตั้งชมรมในนาม STRONG จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตโรงพยาบาลบัวใหญ่ ภายใตแ้นวคิดจิต
พอเพียงต้านทุจริต หรือโมเดล STRONG ที่ใช้
พันธะสัญญาร่วมกันคือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจรติ จิตพอเพียง” 
 

มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานใน
นามชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านการ
ทุจริตโรงพยาบาลบัวใหญ่ ๑ ชมรม 

เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลบัวใหญ่
ทุกคน 

ร้อยละ ๙๘ เข้าร่วมกลุ่มในนามชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริตของ
โรงพยาบาลบัวใหญ ่

- 
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รายงานผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ 
๑.๑ จดัท ามาตรการ กลไกและวางระบบในการด าเนินการ 
ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
หน่วยงาน 
๑.๒ ประกาศเจตจ านงสุจรติของผูบ้ริหารและบุคลากรใน
หน่วยงาน 

-ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ การเปดิเผยข้อมูล 
-ผู้บริหารและบุคลากรใน
โรงพยาบาลบัวใหญ่มีการ
ประกาศการต่อต้านการทุจรติ 

-ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล 
 
-บุคลากร
โรงพยาบาลบัวใหญ่
ทุกคน 

-โรงพยาบาลบัวใหญ่ ประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ตัวช้ีวัดที่ ๑ การเปิดเผย
ข้อมูล ไตรมาส ๑ คะแนน ๕ 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมอบรมฯมีความรู้
ความเข้าใจด้านการป้องกันและตอ่ต้านการ
ทุจริต ในวันท่ี  ๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

- 
 
 
 
- 

๒.๑ การจัดการอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการ
เสรมิสร้างและพัฒนาทางด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ 
หัวข้อ “กฎหมายและกฎระเบียบการเงินและคลังพัสดุ” โดย
วิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๒.๒ จดัท าคู่มือปฏบิัติงานตามภารกิจฝ่ายสนับสนุนของ
หน่วยงาน 

-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม
อบรมฯมคีวามรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มงาน
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

-หัวหน้างานและ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ 
คปสอ.บัวใหญ่ 
จ านวน ๒๐ คน 
-กลุ่มงานใน
โรงพยาบาลบัวใหญ ่

-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มงานถือปฏบิัติตาม
คู่มือ 

- 
 
 
 
- 

๓.๑ จดัท าคู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจา้หน้าท่ี 
๓.๒ จดัท าคู่มือการด าเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
๓.๓ จดัท ากรอบแนวทางการปฏบิัติงานอย่างเป็นรูปธรรมใน
การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
๓.๔ จดัท าแนวทางการยืมพสัดุประเภทคงรูปและวสัดุใช้
สิ้นเปลือง 
๓.๕ จดัท าแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลปฏิบัติงานตามคูม่ือ
แนวทางที่ก าหนดไว ้

-มีการจัดท าคูม่ือ/
แนวทางอย่างน้อย 
๔ คู่มือ 

-ร้อยละ ๑๐๐ ได้จัดท าแนวทางตามที่
ก าหนดไว้ในการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

- 

 

หน้า ๙ 



รายงานผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ 
๑. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์

ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย 

สร้างช่องทางการใช้ข้อมูลการทุจรติไม่
น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

อย่างน้อย ๓ ช่องทาง เช่น 
โทรศัพท/์ไปรษณีย์/เว็บไซต์/
เฟซบุค 

โรงพยาบาลบัวใหญ่ได้พัฒนาเครื่องมือ
การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดให้
หลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์, 
ไปรษณีย์, เว็บไซต์, ตูร้ับเรื่องร้องเรียน
, เพซบุค 

- 

๒. ก ากับตามการปฏิบัติงานตามคูม่ือและแนวทาง
ที่ก าหนด 

ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลบัวใหญ่ปฏิบตัิตามคู่มอื
และแนวทางที่ก าหนดไว้ 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบัวใหญ ่ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรปฏบิัติงาน
ตามคู่มือท่ีก าหนดไว ้

- 

๓. กิจกรรมจติอาสามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมรวมการ
สร้างความเข้มแข็งบ้าน/ชุมชน/วดั/โรงเรียน/
ส่วนราชการ 

ร้อยละ ๘๐ ของสมาชิกชมรม
จริยธรรมเข้าร่วมกลุ่ม 

สมาชิกชมรมจริยธรรม ๕๐ คน ร้อยละของสมาชิกชมรมจริยธรรมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมจติอาสา 

- 

 
 

ลงช่ือ............................................ผู้จัดท า ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบ                ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัต ิ
                 (                                )                (นายส าเนียง  พรมมานอก) (นายชาญชัย  บุญอยู่) 
               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ ่
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รายงานผลการก ากับและติดตามการด าเนินการแผนการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผลการ
ด าเนินงาน ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

๑. จัดตั้งชมรมจริยธรรม ภายในหน่วยงาน “ภายใต้
คุณธรรมประจ าชาติพอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา” 
๑.๑ ประชุมชี้แจงเพ่ือทราบ 
- ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กรคุณธรรม 
- ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงาน 
- วางแผนแนวทางการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมายโดยการก าหนด
คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาทีอ่ยากแก้และความดี
ที่อยากท า” 

มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรม
ต่อต้านการ
ทุจริตและสร้าง
องค์กรคุณธรรม 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

สมาชิกชมรมฯ 
(เปิดรับสมัคร 
จนท.คปสอ.บัวใหญ่) 
เป้าหมาย ๑๐๐% 

เจ้าหน้าท่ีสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 

 - ด าเนินการ
แล้ว 

๒. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตหัวข้อ 
“กฎหมายและกฎระเบียบการเงินการคลังพัสดุ” โดย
วิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสมีา 

มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรม
ต่อต้านการ
ทุจริตและสร้าง
องค์กรคุณธรรม 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

หัวหน้าหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ 
คปสอ.บัวใหญ่ จ านวน 
๒๐ คน 

เกิดความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

 คณะกรรมการ 
ITA 

ด าเนินการ
แล้ว 

 
ลงช่ือ............................................ผู้จัดท า ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบ                ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัต ิ

                 (                                )                (นายส าเนียง  พรมมานอก) (นายชาญชัย  บุญอยู่) 
               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ ่
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๓. ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
๑. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม/การสัมมนา/
การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานบางคนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๒. เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รัฐบาลมีมาตรการ
ป้องกันโรค โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยง
หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมากๆ และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคโดยไม่จ าเป็น ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๕/ว๘๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
ข้อเสนอ 

๑. การเสริมสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมีการ
ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลบัวใหญ่ โดยการปลูกจิตส านึกให้ได้ผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์นั้น ควรจะต้องด าเนินการในลักษณะที่ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงครอบคลุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

 
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

๑. ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพ่ือนร่วมงาน
ได้ อันจะเป็นการสร้างค่านิยมให้เป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตทั้งองค์กร 

๒. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต้องมรการก าหนดกลไก ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๒ 



 

ภาคผนวก 
 
 
 

ชื่อหน่วยงาน :  โรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ที่ตั้ง :  เลขที่ ๖ ถนนเทศบาล ๑๒ ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐ 

หมายเลขโทรศัพท์ :  ๐ ๔๔๒๙ ๒๐๕๔-๕ ต่อ ๑๐๓ 
mail :  buayaihospital@gmail.com 

เว็บไซต์ :  http://www.buayaihospital.go.th 
FB :  รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

 
 
 

แผนที่ โรงพยาบาลบัวใหญ่ 
 

 


