
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ             

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2565 

(รอบ ๖ เดือน) 
 
 

 
โรงพยาบาลปาย 

ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

  



คำนำ 
 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม  คุ้มครองจริยธรรม โรงพยาบาลปาย ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ตามกรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้หน่ วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีของหน่วยงาน โดยโรงพยาบาลปาย ได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม โรงพยาบาลปาย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปาย ได้จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม โรงพยาบาล
ปาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 

 
 
              กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                         โรงพยาบาลปาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

คำนำ           หน้า 

บทที่ ๑ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม  
 คุ้มครองจริยธรรม โรงพยาบาลปาย  

 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5       ๑ 

บทที่ ๒  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม                                      
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมคุ้มครองจริยธรรม โรงพยาบาลปาย  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน                                  ๗  

  ภาคผนวก          

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 
  

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม  
             โรงพยาบาลปาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ 

มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในการประชุมอบรม 

๑. จัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื ่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เมื่อ
วันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕65 
๒. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในที่ประชุม/อบรม ทุกครั้งและเวียน
แจ้งติดประกาศพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๒. ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่
ประพฤติดีหรือผู้ที่มีความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

ดำเนินการคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรแก่บุคคล
ที่ประพฤติดีหรือบุคคลที่มีความประพฤติซื่อสัตย์
สุจริต 

๑. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับ รพ.เพ่ือคัดเลือกใน
ระดับจังหวัด 
๒. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ รพ.เพ่ือ
คัดเลือกในระดับจังหวัด 

- ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำของ รพ.
ปาย ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับจังหวัด 

๓. สร้างเครือข่ายบุคลากรเพ่ือ
ป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 

- พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
- สนับสนุนและร่วมมือเครือข่าย ต่อต้านการ
ทุจริต 

- จัดตั้งชมรม STRONG จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต  เพ่ือ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

 

- การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริต
อยู่ในระดับดี  

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ  

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
 1 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

จำนวนช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่าง
น้อย ๓ ช่องทาง  

จัดให้มีทางการรับฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง  
1. โทรศัพท์หมายเลข 053 699031  
2. โทรสารหมายเลข 053 699212   
3. เว็บไซต์ www.paihospital.net และเพจ Facebook โรงพยาบาลปาย 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มี
ช่องทางในการ รับฟัง
ความคิดเห็น ๓ ช่องทาง  

 2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

จำนวน ๔ ครั้ง/ปี  - จัดให้มีช่องทางการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ดังนี้   
1. โทรศัพท์หมายเลข 053 699031  
2. โทรสารหมายเลข 053 699212   
3. เว็บไซต์ www.paihospital.net และเพจ Facebook โรงพยาบาลปาย 
๔. ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาลปาย 111 หมู่ 1 ตำบล เวียงใต้ อำเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- อยู่ระหว่างรับฟังความ
คิดเห็น  
 

๓. การประกาศและเผยแพร่เจตจำนง 
และนโยบายต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานสาธารณสุข  

หน่วยงานมีการประกาศ
เจตจำนง และวางระบบการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมที่ 
ชัดเจน 

๑. หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริต “โรงพยาบาลปาย ใส
สะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการ
ประกาศ ๑ ครั้ง/ปี 
 

 

http://www.paihospital.net/
http://www.paihospital.net/


ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
๑.  โครงการประชุมอบรมให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี - จัดประชุมเชิงประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

๒.  เสริมสร้างระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ 

- จำนวน ๒ ครั้ง/ป ี - ตามคำสั่งโรงพยาบาลปายที่ 3/๒๕๖3 
ลงวันที่ 24 มกราคม ๒๕๖3 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี ๒๕๖3 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

๓. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่
ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดย
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

- การร้องเรียนจากการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นร้อยละศูนย์ 

- จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
๑. เว็บไซต์ www.paihospital.net 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปาย 
 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.paihospital.net/


 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
๑. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- จำนวนหนังสือเวียนเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑. เว็บไซต์ www.paihospital.net 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปาย 
๓. สื่อสารทางไลน์และจัดทำเป็น QR Code  

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม การ
ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานในสังกัด 

ร้อยละของความผิดพลาดด้าน
เอกสารที่ได้รับการตรวจสอบไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 

หน่วยงานในเครือข่าย (รพ.สต.ทั้ง 11 แห่ง) ได้รับ
การตรวจสอบครบถ้วนทุกแห่ง ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.paihospital.net/


รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไตรมาส ๒ (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ 

มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมในการประชุม
อบรม 

๑. จัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู ้เรื ่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๖
5 
๒. สอดแทรกความรู้เกี ่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในที่ประชุม/
อบรม ทุกครั ้งและเวียนแจ้งติดประกาศพร้อม
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 

๒. ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่
ประพฤติดีหรือผู้ที่มีความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

ดำเนินการคัดเลือกและมอบเกียรติ
บัตรแก่บุคคลที่ประพฤติดีหรือบุคคล
ที่มีความประพฤติซื่อสัตย์สุจริต 

๑. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ระดับ รพ.เพ่ือ
คัดเลือกในระดับจังหวัด 
๒. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับ 
รพ.เพื่อคัดเลือกในระดับจังหวัด 

- ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ 
รพ.ปาย ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับจังหวัด 

๓. สร้างเครือข่ายบุคลากรเพ่ือ
ป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต 

- พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
- สนับสนุนและร่วมมือเครือข่าย 
ต่อต้านการทุจริต 

- จัดตั้งชมรม STRONG จิตอาสา พอเพียง ต้าน
ทุจริต  เพ่ือความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

 

- การมีส่วนร่วมในการร่วมมือต่อต้าน
การทจุริตอยู่ในระดับดี  

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒  บูรณาการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ  

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
 1 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

จำนวนช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง  

จัดให้มีทางการรับฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง  
1. โทรศัพท์หมายเลข 053 699031  
2. โทรสารหมายเลข 053 699212   
3. เว็บไซต์ www.paihospital.net และเพจ 
Facebook โรงพยาบาลปาย 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการ 
รับฟังความคิดเห็น ๓ ช่องทาง  

 2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

จำนวน ๔ ครั้ง/ปี  - จัดให้มีช่องทางการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ดังนี้   
1. โทรศัพท์หมายเลข 053 699031  
2. โทรสารหมายเลข 053 699212   
3. เว็บไซต์ www.paihospital.net และเพจ 
Facebook โรงพยาบาลปาย 
๔. ติดต่อด้วยตนเองที่โรงพยาบาลปาย 111 หมู่ 
1 ตำบล เวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น  
 

๓. การประกาศและเผยแพร่เจตจำนง 
และนโยบายต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานสาธารณสุข  

หน่วยงานมีการประกาศเจตจำนง 
และวางระบบการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมที่ 
ชัดเจน 

๑. หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน 
การทุจริต “โรงพยาบาลปาย ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการประกาศ ๑ 
ครั้ง/ปี 
 

http://www.paihospital.net/
http://www.paihospital.net/


 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาระบบและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
๑.  โครงการประชุมอบรมให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี - จัดประชุมเชิงประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

๒.  เสริมสร้างระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ 

- จำนวน ๒ ครั้ง/ป ี - ตามคำสั่งโรงพยาบาลปายที่ 3/๒๕๖3 
ลงวันที่ 24 มกราคม ๒๕๖3 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี ๒๕๖3 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

๓. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่
ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดย
ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 

- การร้องเรียนจากการ 
จัดซื้อจัดจ้างเป็นร้อยละศูนย์ 

- จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่าน
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ 
๑. เว็บไซต์ www.paihospital.net 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปาย 
 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.paihospital.net/


ยุทธศาสตร์ที่  ๕  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 
๑. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- จำนวนหนังสือเวียนเกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑. เว็บไซต์ www.paihospital.net 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปาย 
๓. สื่อสารทางไลน์และจัดทำเป็น QR Code  

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   

๒. ควบคุม กำกับ ติดตาม การ
ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานในสังกัด 

ร้อยละของความผิดพลาดด้าน
เอกสารที่ได้รับการตรวจสอบไม่เกิน
ร้อยละ ๕ 

หน่วยงานในเครือข่าย (รพ.สต.ทั้ง 11 แห่ง) ได้รับ
การตรวจสอบครบถ้วนทุกแห่ง ในปีงบประมาณ 
๒๕๖5 

- เป็นไปตามตัวชี้วัด   
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