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ค าน า 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH  Integrity  and Transparency 
Assessment:MOPH ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยบริการภาครัฐด าเนินการด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และเพ่ือเป็นการลดโอกาส
ที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวได้จัดท าแผนและมาตรการเพ่ือ
ป้องกันและป้องปรามการทุจริตแก่บุคลกรในโรงพยาบาล 
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หลักการและเหตุผล 
 
 ในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency Assessment:MOPH ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปรงใส(Open Data to Transparency) ซึ่งเป็นหลักการ
ฟ้ืนฐานส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการวัฒนะธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณการที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและบริบทของหน่วยงาน ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน พัฒนาระบบ มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เห็นถึงความส าคัญและได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกลไกลขับเคลื่อนการบริหาร
ราการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพ่ือน าผลการประเมินพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การ
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามแนวนโยบาย 
 
 วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคคลากรในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาลปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.เพ่ือให้ผู้รับบริจาคได้รับบริการด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา มีความปลอดภัย 
4.เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรม/จริยธรรมและความโปร่งใส ของโรงพยาบาล 
5.เพ่ือเป็นการควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอบเขตการด าเนินงานและมาตรการแนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
 1.ด้านความโปร่งใส 
  1.ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ทุกระดับให้ความส าคัญและส่งเสริมการปฏบิัติ
ราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเสียภายในและภายนอกสามารถตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินการได ้
  2.มุ่งเน้นการด าเนนิการตามระเบียบพสัดุภาครัฐ ตรมหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตัิ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3.จัดท าแผนการบริหารงานพรอ้มเผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่านชอ่งทางต่างๆ 
  4.จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้อยเรียนและการตอบสนออง
เร่ืองร้องเรียนเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ 
  5.สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ภายในและผู้รับบริการ
ภายนอก เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธภิาพ 
  6.มีการสนับสนุน สื่อสาร มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคบั มาตรฐาน หรือคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดบัทราบ 
 2.ด้านความพร้อมรับผิดชอบ 
  2.1บุคลากรโรงพยาบาลเก้าเลีย้วทุกคนจะต้องประพฤติ ปฏบิตัิตนในสัมมาอาชพี ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยึด มั่นความถูกต้อง ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมในการบริการ 
  2.2ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยา่งเคร่งครัด 
 3.ด้านความปลอดภัยจากทจุริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1ผู้บริหารทุกระดับมีการควบคุมก ากับ ติดตาม ประเมินผล ผูป้ฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด หากพบมี
การกระท าผิด ให้ด าเนนิการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
  3.2เจ้าหนน้าที่ทุกคนปฏิบัตงิานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวนิยั โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4.ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
  4.1โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวมีการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้น ไม่มีการรับสินบนหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทบัซ้อนทุกกรณี สร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต 
  4.2มุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรมกีารรวมกลุ่มสอดส่องพฤติกรรม แจ้งเบาะแส เพื่อยับยั้งการทุจรติ
ในหน้าที ่
  4.3สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชนท์ับซ้อนแก่
บุคลากรในโรงพยาบาล 
  4.4มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพือ่จัดท ากระบวนการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน 
  4.5ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน มีคุณธรรม จรยิธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  5.1มีระบบการมอบหมายงานผูใ้ต้บังคับบญัชาอย่างเปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.2ผู้บริหารยึดถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบริหารงานบุคลากร อย่างเคร่งครัด 
  5.3เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรปฏิบัติหน้าทีไ่ด้รับผิดชอบตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัดเป็น
มาตรฐานเดียวกนั โดยยดึหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 
   
 
  



 
 

 มาตรการป้องกันการทุจริต 
 1.มาตรการการใช้รถราชการ  ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ         
พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเต็ม 
 2.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 
 3.มาตรการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต้องปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดประชุมระหว่าง พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเต็ม 
 4.มาตรการจัดหาพัสดุ ต้องปฏบิัติตามระเบยีบพระราชบัญญัตจิัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 5.มาตรการลดการใช้ดุลพนิิจ ตอ้งปฏิบัติงานในหนา้ที่ตามระเบยีบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คู่มือ
ขั้นตอนไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนในการท างานเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รบับริการด้วยความเที่ยงธรรมหาก
พบมีการกระท าผิดต้องด าเนนิการทางวนิัย ทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด 
     

 
 

 



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

1 บคุลากรของโรงพยาบาลเก้าเล้ียวทกุระดับมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถจะแยกแยะ ระหวา่งผลประโยชน์
ส่วนตัว  และผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติตนเปน็
พลเมืองดีมีคุณธรรม  จริยธรรม สู่การเปน็บคุคลต้นแบบ

กิจกรรมแจ้งเวยีน ประกาศเจตนารมณ์ การ
ต่อต้านทจุริต โรงพยาบาลเก้าเล้ียว  ประจ าปี
งบประมาณ

ร้อยละเก้า  95 ของบคุลากร
โรงพยาบาลเก้าเล้ียวรับทราบ

ประกาศโรงพยาบาล

บคุลากรในหน่วยงาน
รพ.เก้าเล้ียว

   - ต.ค.63-  30 d"มี.ค.64

2 บคุลากรของโรงพยาบาลเก้าเล้ียวทกุระดับมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถจะแยกแยะ ระหวา่งผลประโยชน์
ส่วนตัว  และผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติตนเปน็
พลเมืองดีมีคุณธรรม  จริยธรรม สู่การเปน็บคุคลต้นแบบ

กิจกรรมแจ้งเวยีน ประกาศมาตรการในการ
ปอ้งกันการรับสินบนทกุรูปแบบ โรงพยาบาล
เก้าเล้ียว  ประจ าป ีงบประมาณ 2564

ร้อยละ 95 ของบคุลากร 
โรงพยาบาลเก้าเล้ียวรับทราบ

ประกาศ

บคุลากรในหน่วยงาน
รพ.เก้าเล้ียว

   - ต.ค.63-  ก.ย.64

2 บคุลากรของโรงพยาบาลเก้าเล้ียวทกุระดับมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถจะแยกแยะ ระหวา่งผลประโยชน์
ส่วนตัว  และผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติตนเปน็
พลเมืองดีมีคุณธรรม  จริยธรรม สู่การเปน็บคุคลต้นแบบ

โครงการส่งเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
ปอ้งกันการทจุริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏบิติัหน้าที่ งบประมาณ 2564

ร้อยละ 95 ของบคุลากร 
โรงพยาบาลเก้าเล้ียวรับทราบ

ประกาศ

บคุลากรในหน่วยงาน
รพ.เก้าเล้ียว

   - ต.ค.63-ก.ย.64

แผนปฏบิติัการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลเก้าเล้ียว



ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

แผนปฏบิติัการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลเก้าเล้ียว

๕ กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้เปดิเผยข้อมูล
และขั้นตอนการด าเนินงานอย่างครบถ้วน เปน็ธรรม ไม่
เลือกปฏบิติั โดยเผยแพร่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างทาง
เวบ็ไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเล้ียวตามที่กฎหมายก าหนด

ตามพระราชบญัญัตการจัดซ้ือจัดจ้าง  2560 ร้อยละ 100 ที่หน่วยงาน
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบยีบและเผยแพร่ข้อมูล

ครบถ้วนโปร่งใสตรวจสอบได้ทกุ
โครงการ

การจัดซ้ือจัดจ้างทกุ
โครงการ

   - ต.ค.63- ก.ย.64

๖ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธป์ระกาศจัดซ้ือจัดจ้างทาง
บอร์ดประชาสัมพนัธ ์โรงพยาบาลเก้าเล้ียว

ร้อยละ 100 ที่หน่วยงานด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างแล้วประชาสัมพนัธท์างบอร์ด

ประชาสัมพนัธท์กุโครงการ

ร้อยละ 100 ที่หน่วยงาน
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว
ประชาสัมพนัธท์างบอร์ด

ประชาสัมพนัธท์กุโครงการ

การจัดซ้ือจัดจ้างทกุ
โครงการ

   - ต.ค.63- ก.ย.64

๗ กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่อาจจะเกิดในหน่วยงาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเก้าเล้ียว มีส่วนร่วมในการตรวจ
เฝ้าระวงั เพี่อควบคุมความเส่ียง หรือลดความเส่ียง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนในหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
ปอ้งกันการทจุริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏบิติัหน้าที่ งบประมาณ 2564

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปอ้งกัน
การทจุริตและผลประโยชน์ทบั

ซ้อน

บคุลากรในหน่วยงาน
รพ.เก้าเล้ียว

   - มี.ค. 64-ก.ย.64

ผู้เสนอแผนปฏบิติัการ

นางสิริพร  ธนลาภอนันต์

เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน

ปฏบิติัหน้าที่หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายแพทย์ ช านาญการรักษาการในต าแหน่ง

(นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเล้ียว

ผู้อนุมัติแผนปฎบิติัการ


