
รายงานผลการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของโรงพยาบาลนาโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑. ทบทวน วิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
 ๑.๑ ผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ไตรมาสที่ ๒  

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๑.   ปลูกจิตส ำนึก 
ค่ำนิยม คุณธรรม  
จริยธรรมและ  สร้ำง
วินัยแก่ทุกส่วน
รำชกำร 

๑. ฝึกอบรม ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของ
จังหวัดเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมมำภิบำล มำตรฐำนทำง
คุณธรรม จริยธรรมและกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

๑. ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนตำมหลัก 
ธรรมมำภิบำลมำตรฐำนและกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

จัดกำรฝึกอบรมโครงกำร "เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ี มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ ำนวน  ๑๗๔ 
คน และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน ...๑๐๐.คน 
คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐. 

  ๒. โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
บุคลำกรผำสุข(ปฏิบัติธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรใน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินกำรภำครัฐ (ITA) 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 
๔.โครงกำร เร่ืองกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมบุคลำกรผำสุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม  ๓  คน 
 
 
 
 
๔. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม  ๑๗๔ 
คน เจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำง คปสอ   
นำโพธ์ิ 

มีกิจกรรมย่อย ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
๑. จัดอบรมพัฒนำจิตเจ้ำหน้ำท่ีในโรงพยำบำลปะค ำ 

และธรรมเจ้ำหน้ำท่ีในโรงพยำบำลนำโพธ์ิระหว่ำง
วันท่ี  ๑๕-๑๖ มีนำคม   ๒๕๖๑ และ วันท่ี  ๒๒-๒๓ 
มีนำคม  ๒๕๖๑   ณ วัดป่ำนำโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์
จ ำนวน  ๓๐  คน ด ำเนินกำรแล้ว 

๒. จัดอบรมพัฒนำจิตเจ้ำหน้ำท่ีในวันมำฆบูชำ เมื่อวันท่ี   
๑ มีนำคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยำบำลนำโพธ์ิ  
 

๓. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรภำครัฐ 
(ITA) ประจ ำปี ๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  มีนำคม  ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมล้ีลอย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์   

๔. โครงกำร เร่ืองกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันท่ี  
๒๘  มีนำคม  ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมโรงพยำบำล
นำโพธ์ิ    



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๒    รวมพลัง
แผ่นดิน 
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

๑. จัดช่องทำงกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ และรับเร่ืองร้องเรียนใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ 

๑. จ ำนวนช่องทำง กำรแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรและรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบำะแสกำรทุจริต 

๑. ติดต่อด้วยตนเองโทร ๐๔๔-๖๒๙๓๒๗-๘ ต่อ ๒๓๒ 
๒. ตู้ร้องเรียน  ๕ ตู้ OPD , IPD , ห้องยำ,  ส่งเสริม ,ทันตกรรม  

  ๒. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

๑. จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ 
 

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธเ์พื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ จ ำนวน   ๑  ป้ำย ติด
หน้ำโรงพยำบำลนำโพธ์ิ 
 

 พัฒนำระบบบริหำร
และเคร่ืองมือในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 

๓ รณรงค์ให้บุคลำกรในสังกัดมีส่วน
ร่วมในกำรสอดส่อง หรือแจ้งเบำะแส
เก่ียวกับกำรทุจริตและบูรณำกำรทุก
ภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑.บุคลำกรในสังกัดมีส่วนร่วมใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

รณรงค์ให้บุคลำกรในสังกัดมีส่วนร่วมในกำรสอดส่อง หรือแจ้งเบำะแส
เกี่ยวกับกำรทุจริตและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต โดย
กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเข้ำที่ประชุมโรงพยำบำล ในวัน
ประชุมประจ ำเดือน ธันวำคม ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๓.  เสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งแก่หน่วยงำน
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในเพ่ือ
ป้องกันปัญหำกำรทุจริต 

๑. ร้อยละของส่วนรำชกำรมีกำร
จัดระบบกำรควบคุมภำยใน 

จัดระบบควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ครบท้ัง  ๙   หน่วยงำน  รอบ ๖ เดือน  ๙ เดือน และ 
๑๒  เดือน คิดเป็น ๑๐๐%  อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรจัดส่ง 
 



  ๒. ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแล กำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

๒. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนตรวจสอบ
ภำยใน 

หน่วยตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ ด้ำน
Financial & Complianee จ ำนวน ๙ หน่วยงำน และด้ำน ซ่ึง
หน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดฯ ได้ด ำเนินตรวจสอบครบถ้วน
ตำมแผนงำน ออกตรวจสอบภำยใน รพ.สต ท้ัง ๖ แห่ง ในวันท่ี  
๑๘-๑๙  มกรำคม  ๒๕๖๑  ด ำเนินกำรแล้ว 
รับกำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เขตสุขภำพท่ี ๙ วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน   ๒๕๖๑ 
 

  ๓. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบภำยใน 

3. จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบภำยใน 
 
 
 

จัดกำรฝึกอบรมกำรตรวจสอบภำยในให้หน่วยงำน รพ.สต ท้ัง 
๖ แห่งเดือน   มกรำคม   ๒๕๖๑ ด ำเนินกำรออกตรวจสอบ
ภำยในแล้ว และมีกำรติดตำมในเดือน พฤษภำคม  ๒๕๖๑ 
เพื่อรับกำรตรวจสอบ จำก สปสช ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

๔.เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้กับบุคลำกรทุกภำค
ส่วน 

ให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรด ำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ถ่ำยทอดพระบรมรำโชวำทเป็น
หลักปฏิบัติงำน 
๓) รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีภำยใน
ส ำนักงำนใช้วัสดุส ำนักงำนอย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำ 
๔) รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ี ลด ละ 

ร้อยละ ๘๐ ของเจ้ำหน้ำท่ี มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด ำเนินกำรจัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร/
เจ้ำหน้ำท่ีภำยในหน่วยงำน ดังนี้ 
๑) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 1 
บอร์ด 
๒) ถ่ำยทอดพระบรมรำโชวำทเป็นหลักปฏิบัติงำน 1 บอร์ด 
๓) รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ีภำยในส ำนักงำนใช้วัสดุ
ส ำนักงำนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ  
๔) รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ี ลด ละ เลิก อบำยมุข ส่ิงผิด
กฎหมำย ด ำเนินกำรแล้วโดยกลุ่มงำนเวชปฏิบัติครอบครัว 
 



เลิก อบำยมุข ส่ิงผิดกฎหมำย 
 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรม 
 

จ ำนวน ๔   กิจกรรม สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม เช่น 
ปำฐกถำธรรม บรรยำยธรรมะ ท ำบุญตักบำตร เจริญวิปัสสนำ
กรรมฐำน ท ำบุญเนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ ไหว้พระสวดมนต์และ
กำรประชุมอบรมให้ควำมรู้ 
คร้ังท่ี ๑ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระข้ำมปี วันท่ี ๓๑ ธันวำคม 
๒๕๖๐  ด ำเนินกำรแล้ว 
คร้ังท่ี ๒ กิจกรรมท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ วันท่ี ๑ มกรำคม 
๒๕๖๑  ด ำเนินกำรแล้ว 
คร้ังท่ี ๓ ปฏิบัติธรรมท่ีวัดป่ำนำโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์  ด ำเนินกำร
แล้ว 
คร้ังท่ี ๔ ท ำบุญตักบำตรในมำฆบูชำ  ๑ มีนำคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


