
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม  
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชนส์าธารณะ และให้หน่วยงานภาครัฐบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการส่งเสรมิให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ
ได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริาชการเพือ่ส่งเสรมิ
และป้องกันการทุจรติแก่หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 - 1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย. 2565 

- จำนวนเจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารกฎหมายฯ 
 
- ความถี่ในการเผยแพร่/ช่อง
ทอง 

ร้อยละ 90 
 

 
1 ครั้ง / 1 
ช่อง / 1 
เดือน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละ 100 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- จำนวนบุคลากรใหม่ทีไ่ดร้ับ
การปฐมนิเทศ 

ร้อยละ  100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3. การดำเนินงานของชมรมจริยธรรม / 
ชมรม STRONG โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุ
กูลฯ 

ร้อยละ 80 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
ชมรมจรยิธรรม / กลุม่
ตรวจสอบฯ 

ร้อยละ 80 - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
- ชมรม
จริยธรรม 
- ชมรม 
STRONG 

4. การยกย่องเชิดชูข้าราชการและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ 

ครั้ง 1 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- จำนวนครั้งท่ีมีการจัด
กิจกรรมการคัดเลือก และ
ประกาศเกยีรตคิุณแก่
เจ้าหน้าท่ีที่ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

1 ครั้ง งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้แสนอแผน 

(นายวีรภัทร  สุวรรณวงศ์) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบแผน 

(นายสุรเชษฐ์  ธิติมุทา) 
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
(นายจักร์ชัย   ติตตะบตุร) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม  
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้ง
หน่วยงานภายใน ในการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณต์อ่ต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- จำนวนเจ้าหน้าท่ีทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2. จัดทำและดำเนินการตามกรอบแนว
ทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจดัจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ครั้ง 0 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

0 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

3. จัดทำและดำเนินการตามกรอบแนม
ทางการบริหารงานบุคคลฯ (ผู้มผีลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ำ) 

ครั้ง 0 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- ข้อร้องเรียนด้านบริหารงาน
บุคคล 

0 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

4. จัดช่องทางหรือระบบรับข้อร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็นและเผยแพร่ข่าวสาร 

ร้อยละ 100 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน 

ร้อยละ 100 งานบริหาร
ความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้แสนอแผน 

(นายวีรภัทร  สุวรรณวงศ์) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบแผน 

(นายสุรเชษฐ์  ธิติมุทา) 
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
(นายจักร์ชัย   ติตตะบุตร) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม  
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พัฒนาระบบและกลไกใน
การตรวจสอบ ความคมุ
และถ่วงดุลการใช้อำนาจ
ให้เกิดความถูกต้องและ
เหมาะสม 

1. การสร้างมาตรฐาน/การประเมนิความ
โปร่งใสของโรงพยาบาล (ตามแนวทางของ
สนง.ปปท. และ คปท.) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผ่าน - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

ผ่านการประเมิน ITA ของ 
ปปท. และ คปท. 

ผ่าน กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2. ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอน
และภายในระยเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ร้อยละ 80 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบ
และดำเนินการทางวินัยตาม
ขั้นตอนและภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนด 

800 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

3. พัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ
รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 2 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

จำนวนครั้งของการปรับปรุง
แนวทางการดำเนินงานของ
รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ 

2 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

4. จัดทำมาตรการในการป้องกันการรับสินบน ครั้ง 1 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- มีมาตรการในการป้องกัน
การรับสินบน 

1 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

5. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ครั้ง 1 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- มีมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 

1 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

6. จัดทำมาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ครั้ง 1 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

- มีมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน 

1 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้แสนอแผน 

(นายวีรภัทร  สุวรรณวงศ์) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบแผน 

(นายสุรเชษฐ์  ธิติมุทา) 
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
(นายจักร์ชัย   ติตตะบุตร) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม  
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พัฒนาสมรรถนะ ขีด
ความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดในการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ครั้ง/ราย 1/20 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

พัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

1/20 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2. โครงการอบรมให้ความรูด้้านกฎหมาย
เกี่ยวกับวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด
จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

ครั้ง/ราย 1/100 - 1 ต.ค. 2564 – 
30 ก.ย. 2565 

จำนวนเจ้าหน้าท่ีที่เข้ารับการ
อบรม 

1/100 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 

 

 

 

 ลงช่ือ    ผู้แสนอแผน 

(นายวีรภัทร  สุวรรณวงศ์) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ลงช่ือ    ผู้เห็นชอบแผน 

(นายสุรเชษฐ์  ธิติมุทา) 
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ลงช่ือ    ผู้อนุมัติแผน 
(นายจักร์ชัย   ติตตะบุตร) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 


