
รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการส่งเสรมิให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก 
ระดับได้เรียนรู้และ 
ปฏิบัติงานตามหน้าที ่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริาชการเพือ่ 
ส่งเสริมและป้องกันการทุจรติแก่หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- จำนวนเจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสารกฎหมายฯ 
- ความถี่ในการเผยแพร่/ 
ช่องทาง 

ร้อยละ 90 
1 ครั้ง / 1 
ช่อง / 1 
เดือน 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

2. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่ ร้อยละ 100 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- จำนวนบุคลากรใหม่ที ่
ได้รับการปฐมนเิทศ 

ร้อยละ 100 งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

3. การดำเนินงานของชมรมจริยธรรม / ชมรม 
STRONG โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานุกูลฯ 

ร้อยละ 80 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- จำนวนบุคลากรที่เข้า 
ร่วมชมรมจริยธรรม /  
กลุ่มตรวจสอบฯ 

ร้อยละ 80 - งานการ 
เจ้าหน้าท่ี 
- ชมรม

จริยธรรม 
- ชมรม 

STRONG 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

4. การยกย่องเชิดชูข้าราชการและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ 

ครั้ง 1 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- จำนวนครั้งท่ีมีการจัด 
กิจกรรมการคัดเลือก 
และประกาศเกยีรติคณุ
แก่เจ้าหน้าที่ท่ีประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีด 

1 ครั้ง งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 
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ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประสานความ 
ร่วมมือหน่วยงาน 
ภาครัฐและ 
ภาคเอกชน รวมทั้ง 
หน่วยงานภายใน ใน 
การเสริมสร้างวินัย  
คุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันการ 
ทุจริต 

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณต์อ่ต้าน 
การทุจริต 

รอ้ยละ 80 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- จำนวนเจ้าหน้าท่ีที่เข้า 
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ประกาศ 

เจตนารมณ์
สจุรติ 

2. จัดทำและดำเนินการตามกรอบแนว 
ทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการจดัซื้อจัดจา้ง ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

ครั้ง 0 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- ข้อร้องเรียนด้านการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

0 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

3. จัดทำและดำเนินการตามกรอบแนว 

ทางการบริหารงานบุคคลฯ  
(ผู้มีผลสมัฤทธ์ิการปฏิบตัิงานต่ำ) 

ครั้ง 0 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- ข้อร้องเรียนด้าน 
บริหารงานบุคคล 

0 กลุ่มงานบริหาร 
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

4. จัดช่องทางหรือระบบรับข้อร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแส/ความคดิเห็นและเผยแพร่ 
ข่าวสาร 

ร้อยละ 100 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- ร้อยละของการ 
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

ร้อยละ 100 งานบริหาร
ความเสีย่ง 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 
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ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พัฒนาระบบและ 
กลไกในการ 
ตรวจสอบ ความคุม 
และถ่วงดุลการใช้ 
อำนาจให้เกิดความ 
ถูกต้องและเหมาะสม 

1. การสร้างมาตรฐาน/การประเมนิความ 
โปร่งใสของโรงพยาบาลเทพรตันเวชชานุกูลฯ 
(ตามแนวทางของสนง.ปปท. และ คปท.) 

เกณฑ์การ 
ประเมิน 

ผ่าน - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

ผ่านการประเมิน ITA 
ของ ปปท. และ คปท. 

ผ่าน กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

2. ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอน 
และภายในระยเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ร้อยละ 80 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

ร้อยละของเรื่องที ่
ตรวจสอบและดำเนินการ 
ทางวินัยตามขั้นตอนและ 
ภายในระยะเวลาที ่
กฎหมายกำหนด 

80 กลุ่มงานบรหิาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

3. พัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ 

รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ ให้สอดคล้องกับ 

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

ครัง้ 2 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

จำนวนครั้งของการ 
ปรับปรุงแนวทางการ 
ดำเนินงานของรพ.เทพ 
รัตนเวชชานุกูลฯ 

2 กลุ่มงานบรหิาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

4. จัดทำมาตรการในการป้องกันการรับสินบน ครัง้ 1 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- มีมาตรการในการ 
ป้องกันการรับสินบน 

1 กลุ่มงานบรหิาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

5. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

ครัง้ 1 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- มีมาตรการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 

1 กลุ่มงานบรหิาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

6. จัดทำมาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ครัง้ 1 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

- มีมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน 

1 กลุ่มงานบรหิาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 
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        (นายวีรภัทร สุวรรณวงศ)                (นายสรุเชษฐ์  ธิติมุทา)             (นายจักรชัย    ติตตะบุตร) 
           นักจัดการงานท่ัวไป             เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง                          นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 

                 หัวหน้าเจ้าหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 

                        เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 



ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พัฒนาสมรรถนะ  
ขีดความสามารถ 
ของเจ้าหน้าท่ีใน 
สังกัดในการ 
เสรมิสร้างวินัย  
คุณธรรม จรยิธรรม
และป้องกันการทุจรติ 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ 
ตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ครั้ง/ราย 1/20 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

พัฒนาประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการควบคุม 
ภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

1/20 กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

2. โครงการอบรมให้ความรูด้้านกฎหมาย 
เกี่ยวกับวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด 
จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ 
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

ครั้ง/ราย 1/100 - 1 ต.ค. 2564 
– 

30 ก.ย. 2565 

จำนวนเจ้าหน้าท่ีที่เข้ารับ 
การอบรม 

1/100 กลุ่มงานบรหิาร
ทั่วไป 

ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 
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