
 

 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ โทร 056 758224-6 

ท่ี พช ๐๐๓๒.3๐๑/9248                วันท่ี       27  พฤศจิกายน  2562  

เรื่อง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ    
        ชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 กําหนดใหสวน
ราชการจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม โดยตองสอดคลองกับแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ท่ีเชื่อมโยงสูยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔ )  แผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ        
( Evidence – Based  Integrity  and  Transparency  Assessment )  ในสวนของ  EB ๒3 นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 เสร็จเรียบรอยแลวจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนฯดังกลาวตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 
 

( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

 
 
                                                                                        ( นายศุภสิทธิ์  สุขี ) 

นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



 

คําปรารภ 

 
โรงพยาบาลวังโปง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใตแผนแมบทการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กําหนดตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
๒๐ ป (ดานสาธารณสุข)  เพ่ือบูรณาการ การดําเนินงานตามแผนแมบทดังกลาวในหนวยงานในสังกัด โดยกําหนดวิสัยทัศน “ โรงพยาบาลวังโปง ใสสะอาด  รวมตานทุจริต  
“ดวยการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมี
ประสิทธิภาพ เริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรทุกระดับในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม ตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ มีการขับเคลื่อนนโยบายท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน ท้ังนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
จริยธรรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 

โรงพยาบาลวังโปง มุงหวังวาเม่ือทุกหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปงมีสวนรวมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ไปสูการปฏิบัติแลว ยอมกอใหเกิดผลดีแกบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการรวมสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และยกระดับธรรมาภิ
บาลปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

 
 
 
        
                                                                                                                               ( นายศุภสิทธิ์  สุขี )                                                                   
                                                                                                                 นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                                                                                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 
 
 



 

นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน 
 การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการสงเสริมคุณธรรม เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ หนาท่ีของรัฐ 
มาตรา ๖๓ ตลอดจนกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) ภายใตแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข  ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และกรอบแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. หนาท่ีของรัฐมาตร ๖๓ ท่ีรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหความรูแกประชาชนตลอดจนการจัดใหมีมาตรการและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
เข็มงวด รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตอตานและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง 
 ๒. กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในยุทธศาสตรท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีใหความสําคัญกับการ
ตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตรท่ี ๖การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๔. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑) ท่ีมีวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  
( Zero Tolerance and Clean Thailand ) 

๕. แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือมุงสู”กระทรวงสาธารณสุขใส
สะอาด รวมตอตานการทุจริต” และเปาหมายผลการประเมิน ITA สูงกวารอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

๖. แผนแมบทการสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ท่ีมีเปาหมายยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย 
๗. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๕ มาตรา ๗๘ กําหนดจรรยาขาราชการ ๕ ประการ และกําหนดใหสวนราชการกําหนดขอบังคับ

วาดวยจรรยาขาราชการใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจสวนราชการ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดจรรยาขาราชการสาธารณสุข ๗ ประการ ประกอบดวย ๑) ซ่ือสัตย 
สุจริต รับผิดชอบ ๒) ยืนหยัด ยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง ๓) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและเสมอภาค ๔) ปฏิบัติงานโปรงใส ๕) มุงเนนผลสัมฤทธิ์งาน ๖) ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๗) ปฏิบัติตามหลักคานิยมคนไทย ๑๒ ประการ 

 
๘. การปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีนายกรัฐมนตรีไดสั่งการประชุมคณะรัฐมนตรี และมีมติกําหนดใหทุกสวน

ราชการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อยางนอยเดือนละ ๑ งาน/บริการ 
๙. นโยบายนายกรัฐมนตรี ขอ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ท่ีเนน

ความโปรงใส มีคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและปลอดการทุจริต และสนับสนุนองคกรเอกชนและเครือขายตางๆเพ่ือสอดสองเฝาระวัง และ
ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือปองกันและตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ 



 
๑๐. มติคณะรัฐมนตรี ท่ีมีเปาหมายใหมีการพัฒนาคุณธรรมของคนไทยโดยเนนคุณธรรมนําการพัฒนาชาติ 
๑๑. มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. ( ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปรามปราม และสรางเครือขาย ) 
๑๒. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเนนใหบุคลากรมีคานิยม “ซ่ือสัตย สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได โปรงใส มุงผลสัมฤทธิ์งาน และกลาหาญ

ทําในสิ่งท่ีถูกตอง” 
๑๓. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีนอมนําพระบรมราโชวาทในหลวง ร ๙ มาเปนแนวทางปฏิบัติงาน นําคานิยมองคกร MOPH มาขับเคลื่อนในการ

บริหารงาน 
๑๔. มติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙,ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีกําหนดใหสวนราชการพัฒนาระบบการดําเนินงาน

ของหนวยงาน ใหเปนไปตามแผนยุทธชาติฯ พรบ.ขอมูลขาวสารฯ พรบ.อํานวยความสะดวกฯ และมาตรฐานการดําเนินงานตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตร 
วิสัยทัศน 
  ประชาชนอําเภอวังโปง มีความม่ันคงทางสุขภาพ ภายใตการจัดการองคกรท่ีมีมาตรฐานและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร 

1.พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการผูปวยโรคเรื้อรัง โดยใชการมีสวนรวมของชุมชนเปนฐานการพัฒนา 
2.พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงพยาบาลใหเปนไปตามมาตรฐานสากล (HA) 
3.สงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินการคลังเพ่ือความม่ันคงขององคกร 

เปาประสงค 
1.ผูปวยโรคเรื้อรังในพ้ืนท่ี อําเภอวังโปงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนลดลง ภายใตการบริการท่ีไดมาตรฐานของกรมควบคุมโรคสําหรับโรคไมไดติดตอเรื้อรัง (NCD 

Plus ) 
 2.โรงพยาบาลไดรับการตออายุการรังรองตามมาตรฐาน HA 
 3.โรงพยาบาลมีระบบขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศ (ICT) ท่ีไดมาตรฐานรองรับการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล 
 5.โรงพยาบาลมีระดับคะแนน Risk Scoring เปนไปตามเปาหมาย สะทอนความม่ันคงทางการเงินท่ีนําไปสูความอยูรอด 
ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละของจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังในพ้ืนท่ี อําเภอวังโปงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนลดลง ภายใตการบริการท่ีไดมาตรฐานของกรมควบคุมโรคสําหรับโรคไมได
ติดตอเรื้อรัง (NCD Plus ) 
 2.ผานการตออายุการรับรองครั้งท่ี 2 ตามมาตรฐาน HA ป 2565 

3.ผานมาตรฐาน HAIT ในระดับสูงข้ึน (Level 3) 
4.รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 5.โรงพยาบาลมีระดับคะแนน Risk Scoring = 0 ตามระยะเวลาเปาหมาย 
 
 
 



 
กลยุทธ 

กลยุทธเปาประสงคท่ี 1 
1.จัดทําระบบการจัดการความรู (KM System) ในการพัฒนาและเติมเต็มความรูทักษะประสบการณใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล/ อสม. NCD Board.ใหเขาถึง

เขาใจการเสริมพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดาน NCD อยางเกิดประสิทธิผลตามเปาประสงคของโรงพยาบาลวังโปง 
2.จัดทําคลังความรู (Knowledge Warehouse) ท่ีเนนสงเสริมความรูกรณีศึกษา การบริหารจัดการ กลยุทธในการปฏิบัติงานดาน NCD ท่ีเปน 

Good/Best/Practice ของโรงพยาบาลวังโปงเพ่ือเสริมพลังใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียของกองขับเคลื่อนยุทธศาสตร NCD ของโรงพยาบาลท่ีสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง (Self Leaning) ผานระบบ ICTท่ีทันสมัยและทันเวลา 

3.จัดทําระบบท่ีปรึกษา (Mentor System) ผานระบบ Online ท่ีสามารถสรางการเรียนรูบุคลากรใหมดาน NCD แบบ Real Time  
4.พัฒนาความรูของบุคลากรของโรงพยาบาลวังโปง ดานการสื่อสาร ดาน NCD ท่ีเกิดประสิทธิผลตอผูปวยในชุมชนท่ีสามารถเขาถึงไดอยางทันสมัยและทันเวลา 
5.ระดมทรัพยากรจากภายนอกองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการในมิติ NCD ท้ังงบประมาณ เทคโนโลยี ความรูความเชียวชาญใหบรรลุเปาประสงค 
6.สํารวจ/จัดทําฐานขอมูลหรือ Big Data เพ่ือเปนฐานในการปรับกระบวนการดาน NCD ของโรงพยาบาลใหเกิดผลิตภาพ (Productivity) ท่ีนําไปสูการขับเคลื่อน

องคกร 
7.จัดทําวิจัยแบบ R2Rเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ NCD รวมถึงการสรรหากลยุทธท่ีใชในการบรรลุเปาประสงคในองคกร  
8.สงเสริมใหกระบวนการ NCD ของโรงพยาบาลวังโปง เปนแหลงเรียนรู/ตนแบบในการศึกษางาน/KM/อบรมใหกับโรงพยาบาล ท่ีมีความตองการพัฒนาในสถานะ 

Train the Trainer  

กลยุทธเปาประสงคท่ี 2 
1.จัดกิจกรรมหรือแผนงานโครงการท่ีใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ครบถวนทุกองคประกอบตามมาตรฐาน HA 
2.พัฒนาระบบบริการรายโรครวมถึงระบบงานท่ีสรางคุณคาของโรงพยาบาลไดครอบคลุมการบริการ ทันสมัยและทันเวลา 
3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานโดยใช KM เปนฐาน ดาน HA เชนอบรมท้ังในและนอกองคกร มีระบบMentor มีระบบ Consult

ท่ีทันสมัย 
4. พัฒนาประสิทธิภาพของวิธีการ หรือกลยุทธหรือความรู หรือกล 

วิธี ทักษะ ประสบการณ ในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการการเครือขายในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวเนื่องกับHA  
ของโรงพยาบาล 

 



 
กลยุทธเปาประสงคท่ี 3 
1. จัดกิจกรรมหรือแผนงานโครงการท่ีใชในการพัฒนาระบบขาวสารและระบบสารสนเทศ(ICT)ของโรงพยาบาลใหไดมาตรฐานตาม HAIT ในระดับ 2(ป 2564)และระดับ 3 (ป 2565)  
2. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรมารถนําระบบสารสนเทศไปใชพัฒนาคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช KM เปนฐาน(แผนก IT/บุคลากรโรงพยาบาล) 
3. จัดทําหรือพัฒนาหรือปรับปรุงระบบขอมูลและระบบสารสนเทศใหรองรับการดําเนินงานท่ีเปนเลิศของโรงพยาบาล ในหลากหลายดาน ดังนี้ 
- สงเสริมยุทธศาสตร 
- สงเสริมการบริการ 
- การพัฒนาบุคลากร 
- สงเสริมการวิจัยหรือ R2R 
กลยุทธเปาประสงคท่ี 4 
1. พัฒนาสิ่งแวดลอมและโครงสรางเชิงกายภาพของโรงพยาบาลใหรองรับการบริการผูรับบริการท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล(HA) 
2. สงเสริมกิจกรรมท่ีมุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีรับผิดชอบใหสามารถลดภาวะเสี่ยงดานสุขภาพไดดวยตนเอง(วังโปง SHC) 
3. พัฒนาสมรรถนะดานการบริการท่ีมีคุณภาพใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริการชองโรงพยาบาล 
กลยุทธเปาประสงคท่ี 5 
1 แสวงหาแหลงรายไดจากภายนอกอบต./อบจ./เทศบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย 
2 ศึกษาเรียนรูดูงานเครือขายตนแบบดานการเงินการคลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย 
3 พัฒนากิจกรรมการกุศลเพ่ือหารายไดจากผูมีจิตศรัทธา รวมกับเครือขายตําบลเพ่ือตอบสนองผูมีจิตศรัทธา 
4 สรางแหลงเรียนรูดานสื่อออนไลนดานการใชโปรแกรมจัดเก็บรายได 
5. จัดทํา Business   plan  ของโรงพยาบาลเพ่ือ เพ่ิมรายได ลดรายจาย อุดรูรั่ว และทบทวนทุกไตรมาส เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. พัฒนาโครงการฝกอบรมท้ัง Public และ In-house Training ในการ Up and Re-Skills บุคคลภายนอก องคกร ฯลฯ บนพ้ืนฐานองคความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล 
7. พัฒนาประสิทธิภาพของใชระบบสารสนเทศ (IT) เพ่ือใชในการจัดเก็บและตรวจสอบติดตามทางรายได 
8. สงเสริมการใชสื่อดิจิตอลเพ่ือประชาสัมพันธบริการทางการแพทยรวมกับเครือขายตําบล 
9. วิเคราะหรายจายหลักของโรงพยาบาลเชนคาไฟ คารักษาพยาบาลผูปวยโรคเรื้อรังแลวนําขอมูลมาเผยแพรกระตุนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 
10 พัฒนาระบบคัดกรองหรือลดภาวะแทรกซอนรวมกับเครือขายระดับตําบลเพ่ือปองกันผูปวยเปนโรคเรื้อรังเพ่ือลดคาใชจายโรคเรื้อรังสําคัญ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
 11. วิเคราะหรายจายผูปวยโรคเรื้อรังในแตละโรค (Unit cost)  เชน DM HT CKD CA COPD  
12. จัดเก็บและวิเคราะหขอรองเรียนเพ่ือปองกันปญหาจากมาตรา 41 



 
 

 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงพยาบาลวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 



 

    แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ยุทธศาสตรที่ ๑  สรางรากฐานวัฒนธรรมสุจริต ตอตานการทุจริต พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

1.วางระบบรากฐานการนํา
คานิยม MOPH และคุณธรรม
องคกร “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิ ต อ า ส า ”  เ ป น แ นว ท า ง
ตอตานการทุจริต 
 
 
 

-ขับเคลื่อนคานิยม MOPH และ
วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมให
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการ 
จรรยาขาราชการ คุณธรรมท่ีพึง 
- โครงการปฏิบัติธรรม เจริญศีล
ภาวนา 

รอยละของ
บุคลากรเขามามี
สวนรวมในการ
ขับเคลื่อน รอยละ 
๑๐๐ 

บุคลากรใน 
โรงพยาบาลวัง
โปง 

- ตค.๒๕๖2-
กย.๒๕๖3 

-ระดับความสําเร็จ
การมีสวนรวมใน
การพัฒนา
หนวยงานใสสะอาด 
- เปนหนวยงาน
คุณธรรม 

-กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังโปง 



 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  สรางรากฐานวัฒนธรรมสุจริต ตอตานการทุจริต พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

2  สรางเครือขายเพ่ือปองกัน
และหยุดยั้งการทุจริต 

-แสวงหาและบูรณาการการ
พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต 
-พัฒนาศักยภาพและกลไก
ปองกันการทุจริตแกบุคคลากร
ทุกระดับ 
-สนับสนุนและรวมมือเครือขาย
ตอตานการทุจริตทุกเครือขาย 
 
 

ระดับความสําเร็จ
ในการสรางการมี
สวนรวม 

บุคลกรทุก
ระดับ/ภาคี
เครือขาย 

- ตค.๒๕๖2-
กย.๒๕๖3 

ระดับความสําเร็จ
การมีสวนรวมใน
การพัฒนา
หนวยงานใสสะอาด 

-กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังโปง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  เสริมสรางกลไกปองกันการทุจริต 



 
กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๑. สรางความตระหนักใหบริการ
และบุคลากรมีความพรอมรับผิด
(Accountability) 

-การประกาศและเผยแพร
เจตจํานงและนโยบายตอตาน
ทุจริตของผูบริหารภายใน
หนวยงานและเผยแพรตอ
สาธารณชน 

หนวยงานมีการ
ประกาศ
เจตจํานงและ
วางระบบการ
ปองกันการ
ทุจริต 

-ผูบริหาร
หนวยงาน-
บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด รพ.วังโปง 

- ตค.๒๕๖2-
กย.๒๕๖3 

ดัชนีความพรอม
รับผิด คุณธรรม
และความโปรงใส
ในการบริหารงาน
ของหนวยงาน
สูงข้ึน 

-กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 
 

๒.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
 
 
 

-การพัฒนาความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลวังโปงทุกระดับ 
-ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหนวยงาน 

รอยละของบุ
หนวยงานท่ี
คะแนนการ
ประเมิน ITA 
ระดับสูงมาก 
 

รพช. - ตค.๒๕๖2-
กย.๒๕๖3 

-ระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
การดําเนินงาน
ของทุกหนวยงาน
ดีข้ึนทุกหนวยงาน
และทุกป 

-กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังโปง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  เสริมสรางกลไกปองกันการทุจริต 
กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 



 
๓  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไก
การเสริมสรางวินัยและระบบ
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

-เสริมสรางความเขมแข็งในการ
สรางวินัยและระบบคุณธรรมแก
ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 
 

บุคลกรทุกระดับมี
วินัย/การ
ดําเนินงานทาง
วินัยลดลง 

-ผูบริหาร
หนวยงาน-
บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด รพ.วัง
โปง 
 
 
 
 
 
 

- ตค.๒๕๖2-
กย.๒๕๖3 

ระดับความสําเร็จ
องคกรโปรงใส/
หนวยงานใสสะอาด 

-กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวังโปง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ยุทธศาสตรที่ ๓  เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการทุจริตและพัฒนากระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

กลยุทธ แนวทางการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานปองกันปราบปราม
การทุจริตโดยใชระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน 

-ขับเคลื่อน กํากับติดตาม 
การปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ  

ระดับความสําเร็จของ
หนวยงานไมถูกตรวจสอบจาก
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกในเรื่อง

รพช.           - ตค.๒๕๖2-
กย.๒๕๖3 

ประสิทธิภาพการ
ปองกันยับยั้งการ
กระทําความผิด
ของบุคลากรทุก

-กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 
 



 
ทุจริต ระดับ 

๒.พัฒนาเครือขายและบูรณา
การปราบปรามการทุจริตและ
กระบวนงานตามมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร
ดํ า เนินงานของหน วยงาน
ภาครัฐ 

-จัดประชุมชี้แจงแนวการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 
-พัฒนาเครือขายตรวจสอบ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานในหนวยงาน 

-บุคลากรมีความเขาใจใน
กระบวนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 
-มีการรวมกลุมของเจาหนาท่ี
ในหนวยงานและภาคี
เครือขาย เพ่ือการบริหารงาน
ท่ีโปรงใส 

รพช. 
 
 
-บุคล
ภายนอก 

- ตค.๒๕๖2-
กย.๒๕๖3 

-หนวยงาน
เปาหมายการ
ประเมินผานเกณฑ 
ITA รอยละ ๙๐ 
-ระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
ของหนวยงานดีข้ึน 

-กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 
 

 
 

ลงชื่อ                   ผูเสนอแผน                            ลงชื่อ               ผูอนุมัติแผน 
  ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง )                                                                                           (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
  นักจัดการท่ัวไปปฏิบัติการ                                                                                  นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                                                                                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
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เอกสารหมายเลข 1 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ชื่อชมรม คุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโปง                      หนวยงาน  โรงพยาบาลวังโปง 

สถานท่ีต้ัง       116  หมู 13  ตําบลวังโปง  อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ   67240 

ชื่อผูประสานงาน นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง        โทรศัพท 083 -9651959 

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 159 คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย  159 คน 

จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ท้ังสิ้น  จํานวน 3  โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 26,400 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน26,400บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน 0 บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

• เพ่ือใหบุคลากรสาธารณสุขมีความรูความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรมในองคกร 

• เพ่ือใหบุคลากรมีสติในการทํางานกับผูปวยหรือผูรับบริการ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  1 เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

• บุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

• บุคลากรมีสติในการใหบริการแกผูปวย 
 



รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

1. โครงการ
สงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมใน
บุคลากร
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหบุคลากรสาธารณสุขมี
ความรูความเขาใจในคุณธรรม
จริยธรรมในองคกร 
2.เพ่ือใหบุคลากรมสีติในการ
ทํางานกับผูปวยหรือผูรับบริการ 

 

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

รอยละ 
80 ของ

บุคลากรมี
ความรูใน

เรื่อง
คุณธรรม
จริยธรรม
ในองคกร 

รอยละ 
80 ของ
บุคลากร
มีสติใน
การ

ทํางาน 

26,400      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กิจกรรม วัตถุประสงค 

ของโครงการ 
หนวยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ท่ีใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

2.จัดกิจกรรม
บําเพ็ญ
ประโยชนนอก
สถานท่ี  
สงเสริมใหรูรัก  
สามัคคี  
เสียสละ  
ชวยเหลือ
แบงปน 
และเห็นคุณคา
ของการ
เสรมิสรางสังคม
แหงความดีมี
คุณธรรม   
 

1. เพ่ือปลูกจติสํานึกใหขาราชการ
และลูกจางมีคณุธรรม  จริยธรรมเขา
ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
และนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตสวนตัว  และการ
ปฏิบัติราชการ 
2.  เพ่ือใหขาราชการและลูกจางได
มีการพัฒนาจิตใจ   พัฒนาตนเองให
จิตสาธารณะ  เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรม
และสมานฉันท  สรางประโยชนแก
ครอบครัวประชาชน  และ
ประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการ
ทําความดี  รูจักการให  การเสียสละ  
และการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
รวมกัน 
 3. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดี
ของโรงพยาบาลวังโปง   การ
เสรมิสรางคุณธรรม  จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล 
 

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป
โรงพยาบาล

วังโปง 

ผูบริหาร 
และ

ขาราชก
าร 

ลูกจาง
ในสังกัด 
โรงพยา
บาลวัง
โปง

เขาใจ
หลักธรร
มของ

พระพุท
ธศาสนา  
รอยละ 

50  

ผูบริหาร 
และ

ขาราชการ 
ลูกจางใน

สังกัด
โรงพยาบาล
วังโปง ไดรับ
การพัฒนา

จิตใจ  
พัฒนาตนให

มีจิต
สาธารณะ 
และเกิด

ความสํานึก
รวมในการ
สรางสังคม

แหง
คุณธรรม

และ
สมานฉันท   

ไมใช      

 

 

 



 
กิจกรรม วัตถุประสงค 

ของโครงการ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
เปาหมาย งบประมาณ 

ท่ีใช 
ปงบประมาณพ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ผลลัพธ
เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖3) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖3) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖3) 

3.จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
ในโอกาสและกิจกรรมพระ
ราชพิธี 

 ปลูกจิตสาํนึก  
มีคุณธรรม 

จริยธรรมมีความ
ซื่อสัตยสุจรติ   

กลุมงาน
บริหารท่ัวไป

โรงพยาบาลวัง
โปง 

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และ
ลูกจางใน
สังกัดมี
ความรู
ความ
เขาใจใน
หลักธรรม
อยาง
แทจริง 
   

ผูบริหาร 
ขาราชกา
รและ
ลูกจางใน
สังกัดนํา
หลักธรร
มคําสอน
มา
ประยุกต
ใชในชีวิต 
ประจําวั
นและ
การ
ทํางานได 

 

ไมใช      

 

 

 

 ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
        (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
             นักจัดการงานท่ัวไปปฏบัิติการ 
                กรรมการชมรมจรยิธรรม 
                  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
           (นายศุภสิทธ์ิ  สุขี) 
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง        
           ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง              
            ประธานชมรมจริยธรรม 
วันท่ี  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 



แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน 
ดานการสงเสริมคุณธรรม 

ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง 
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนภูมิภาค) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)  
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  2562 -30 กันยายน 2563) 
 
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโปง หนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
สถานท่ีต้ัง โรงพยาบาลวังโปง 
ชื่อผูประสานงาน นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง  โทรศัพท  083-9651959 
 
ผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม การดําเนินการ จํานวน ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
 ดําเนินการ

แลว 
ยังไม

ดําเนินการ 
   

1. แผน โครงการสงเสริมคุณ
ธรรมจริยาธรรมในบุคลากร
สาธารณสุข  

   

     

2.จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
นอกสถานท่ี  สงเสรมิใหรูรัก  
สามัคคี  เสียสละ  ชวยเหลือ
แบงปน 
และเห็นคุณคาของการเสริมสราง
สังคมแหงความดีมีคณุธรรม   

     

3.จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
ในโอกาสและกิจกรรมพระราชพิธี 

  108  
คน 

เจาหนา ท่ี เขารวม
กิจกรรมคิดเปน 
รอยละ  67.92 

 

 
 
 
 
ลงชื่อ   ผูรายงาน 
              (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 

เอกสารหมายเลข 2 



 
แบบติดตามผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน 

ดานการสงเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลวังโปง 

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนภูมิภาค) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)  
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  2562 -30 กันยายน 2563) 
 

ชื่อชมรม คุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังโปง                      หนวยงาน  โรงพยาบาลวังโปง 

สถานท่ีต้ัง       116  หมู 13  ตําบลวังโปง  อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ   67240 

ชื่อผูประสานงาน นางสุภาวดี  ต้ังเมืองทอง        โทรศัพท 083 -9651959 
 
จํานวนกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น  3 กิจกรรม 
จํานวนกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานท่ีมีการดําเนินการจริง ท้ังสิ้น 1 กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน รวม  -  บาท 

• จากงบประมาณของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน  26,400  บาท 

• จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน   -  บาท 
รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
(บาท) 

ผูรับผดิชอบ 

ระยะเวลาทีด่ําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการดําเนินการ 
เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค. 
 ) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.
 ) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-

มิ.ย.  ) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.
 ) 

1.จัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร 
ในโอกาสและ
กิจกรรมพระ
ราชพิธี 

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และลูกจาง
ในสังกัดมี
ความรูความ
เขาใจใน
หลักธรรม
อยางแทจริง 
 รอยละ 95 
ของ
ผูเขารวม
กิจกรรม  

ผูบริหาร 
ขาราชการ
และลูกจาง
ในสังกัดนํา
หลักธรรม
คําสอนมา
ประยุกตใช
ในชีวิต 
ประจําวัน
และการ
ทํางานได 
รอยละ 90 

ของ
ผูเขารวม

กิจกรรม  

ไมใช กลุมงาน
บริหาร
ท่ัวไป
โรงพยาบา
ลวังโปง 

    มีผูเขารวม
กิจกรรม
ทําบุญตัก
บาตร 
ในโอกาสและ
กิจกรรมพระ
ราชพิธี 
ในวันท่ี 23 
ตุลาคม 
2562 
และในวันท่ี 5 
ธันวาคม 
2562 
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ปจจัยแหงความสําเรจ็ในการดําเนินงาน 
1. มีปฏิทินการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระราชพิธี 

2. มีการขอความรวมมือในทุกกลุมงานในโรงพยาบาล 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
บุคลากรบางสวนไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดเน่ืองจากตองปฏิบัติงานในวันสําคัญทางพระราชพิธี 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 
   
   

 

 
ลงชื่อ   ผูรายงาน 
              (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
                  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 
 



 

 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  โทร. 056 786452-4 

ท่ี พช ๐๐๓๒.3๐๑/9250                                วันท่ี     27    พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

เร่ือง  ขออนญุาตเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการสงเสริม 

           คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
กําหนดใหสวนราชการจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยตอง
สอดคลองกับแผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 
๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) และแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ท่ี
เชื่อมโยงสูยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔ )  
แผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ  ( Evidence – Based  Integrity  and  
Transparency  Assessment )  ในสวนของ  EB ๒3 หนวยงานจะตองแสดงหลักฐาน แผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  และเสนอขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และแสดง
หลักฐานชองทางท่ีเผยแพรพรอม Print Screen จากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง  ไดเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติ
และลงนามในแผนจัดแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขออนุญาตนําเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะไดมอบใหงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป 
 

 
( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

 
 
                                                                                           ( นายศุภสทิธิ์  สุขี ) 

     นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป  28 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
หัวขอ 1.แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
         2.แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
        1.แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
        2.แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
Link ภายนอก ไมมี 
หมายเหตุ
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                              ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                               นางนิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฎิบัติการ           ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี....28.....เดือน.พฤศจิกายน..พ.ศ.๒๕๖2  วันท่ี....28.....เดือน..พฤศจิกายน.....พ.ศ. ..๒๕๖2... 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 นายปราโมทย  นรายศ 
 (นายปราโมทย  นรายศ) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี....28.....เดือน.พฤศจิกายน..พ.ศ.๒๕๖2 
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