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ค าน า 

                  จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระ  
ตามรัฐธรรมนูญและมีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  
รวม ๖ ยุทธศาสตร์ นั้น 

 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้าน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
โรงพยาบาลระยอง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลระยอง ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัด ยึดถือและถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน   

 
 โรงพยาบาลระยอง 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบตักิารปอ้งกันปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคณุธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คณะที่ ๓.๒ เป็นผู้มีอ านาจก ากับ
แผนงานบูรณาการและมอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบมีหน้าที่และอ านาจดังนี้  

  ๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน
ตัวชี้วัด หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาต ิและประชาชนเป็นส าคัญ  

  ๒) ประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
รายจ่ายที่จะต้องใช้ในการด าเนินการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

  ๓) พิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔) จัดท าข้อเสนอการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
และแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาของการ
ด าเนินการ พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งส านักงบประมาณ  

  โรงพยาบาลระยอง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ         
ดังรายละเอียดความเช่ือมโยงดังน้ี 

1. ความเชื่อมโยงในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25645 

  กรอบการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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2. แผนปฏบิตักิารปอ้งกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลระยอง ประจ าปงีบประมาณ 2565 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารพัสดุ 
สร้างความโปร่งใส  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.การจัดชื้อ   
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560 
โรงพยาบาลระยอง 
ปีงบประมาณ 2565 
 

- เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกขั้นตอน 
และเปิดโอกาสให้ผู ้ 
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งภายในและ
ภายนอกสามารถ
ตรวจสอบ
กระบวนการ
ด าเนินงานได้ 

- จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทุกประเภท
เป็นศูนย์ 

ไม่ใช้งบประมาณ ปี 2565 - กลุ่มงานพัสดุ 
- งานนิติการ 

2. โครงการการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม 
การรักษาวินัย และ
การป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย 

- เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนด และ
ต่อต้านการทุจริต 
 

- บุคลากรได้รับการ
อบรม 100% 

ไม่ใช้งบประมาณ ปี 2565 
 

- คณะท างาน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ITA 
- งานนิติการ 

3. ประกาศเจต 
จ าจงสุจริต และ 
ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศ 

- หน่วยงานมีความ
โปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต 

- อุบัติการณ์การ
ทุจริตเป็นศูนย์ 
- อุบัติการณ์การล่วง
ละเมิดทางเพศเป็น
ศูนย์ 

ไม่ใช้งบประมาณ ปี 2565 - คณะท างาน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ITA 
- คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 
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3. การติดตามและประเมินผล  

3.1 การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งส าหรับการด าเนินงานตาม  

  1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
โรงพยาบาลระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ  

  2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรม และ
คุ้มครองจริยธรรมโรงพยาบาลระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ  

  3. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลระยอง พ.ศ. 
2565 

  ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจาก
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ทราบถึงผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และวิธีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได ้อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการด าเนินการแบบเดิม  

  กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมาก เนื่องจาก
กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน สามารถรับทราบผลการด าเนินการรวมถึง
ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินการเป็นระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ด าเนินการให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อมในการด าเนินการ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างป ี 

3.2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  

  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564\5 ของหน่วยงาน ได้น ากรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced 
Scorecard ของ โรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และ เดวิด พี นอร์ตันซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติที่ส าคัญ ได้แก ่ 

  1. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective)  

  2. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส และ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)  

  3. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective)  

  4. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective)  
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  แต่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องดัดแปลง เกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้กับ
ภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นแผนที่ด าเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี ้ 

  1. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective)  

  หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติ
การ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรมา  

  2. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส  และ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)  

  หมายถึง การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดต่อประชาชน 
ในแง่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได ้ 

  3. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective)  

  หมายถึง กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติ
การ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ที่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้ง
เวลาและทรัพยากรที่ได้รับ  

  มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต ( Learning and Growth Perspective)  

  หมายถึง การเรียนรู้และการเติบโตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึง ขีด
ความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล  

  โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ได้น าทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและ
ประเมินตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวสามารถจ าแนกตัวชี้วัดในการประเมิน
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่ 

  ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยน าเข้า ซึ่งหมายถึง 
ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาท ิบุคลากร งบประมาณ เป็นต้น)  

  ตัวชี้วัดกิจกรรม ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่การเริ่มวางแผน  
การด าเนินงาน การเริ่มด าเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างการด า เนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการด า เนินงาน  

  ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค ์ 

  โดยตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล หรือ Balanced 
Scorecard ทั้ง 4 มิติ เป็นประเด็นชี้น าการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน การด าเนินการติดตามและประเมินผลใน 2 ระดับ 
ประกอบด้วย  

  1. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ของหน่วยงาน  

  2. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางใน
การด าเนินงาน 
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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกัน  
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2565 

ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บรหิารต่อสาธารณชน 
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