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คำนำ 

                  จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญและมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกั บสภาพปัญหา
และสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  
รวม ๖ ยุทธศาสตร์ นั้น 

 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดทำแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้าน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
โรงพยาบาลระยอง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลระยอง ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัด ยึดถือและถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน   

 
 โรงพยาบาลระยอง 
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แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  ปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖5 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คณะที่ ๓.๒ เป็นผู้มีอำนาจกำกับ
แผนงานบูรณาการและมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบมีหน้าที่และอำนาจดังนี้  

  ๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบแล้ว เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ  

  ๒) ประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ  กิจกรรม และงบประมาณ
รายจ่ายที่จะต้องใช้ในการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ  พ .ศ.๒๕๖๕  
ตามความจำเป็นและเหมาะสม  

  ๓) พิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔) จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
และแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามกรอบระยะเวลาของการ
ดำเนินการ พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ  

  โรงพยาบาลระยอง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ         
ดังรายละเอียดความเชื่อมโยงดังนี้ 

  1. ความเชื่อมโยงในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 

  กรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖5 และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

- เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการจดัซื้อ
จัดจ้างทุกขั้นตอน 
และเปดิโอกาสให้ผู้  
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งภายในและ
ภายนอกสามารถ
ตรวจสอบ
กระบวนการ
ดำเนินงานได ้

- จำนวนเรื่อง
ร้องเรียนในการจดัซื้อ
จัดจ้าง ทุกประเภท
เป็นศูนย ์

ไม่ใช้งบประมาณ ปี 2565 - กลุ่มงานพัสด ุ
- งานนิติการ 

2. โครงการการ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม 
การรักษาวินัย และ
การป้องกันมิให้
กระทำผดิวินัย 

- เพื่อให้บุคลากรมี
คุณธรรม จรยิธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัตตินได้
อย่างถูกต้องกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่กำหนด และ
ต่อต้านการทุจริต 
 

- บุคลากรได้รับการ
อบรม 100% 

ไม่ใช้งบประมาณ ปี 2565 
 

- คณะทำงาน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ITA 
- งานนิติการ 

3. ประกาศเจต 
จำจงสุจรติ และ 
ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศ 

- หน่วยงานมีความ
โปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต 

- อุบัติการณ์การ
ทุจริตเป็นศูนย ์
- อุบัติการณ์การล่วง
ละเมิดทางเพศเป็น
ศูนย์ 

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

  3.1 การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  การติดตามและประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งสำหรับการดำเนินงานตาม  

  1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และส่งเสริมคุณธรรม
โรงพยาบาลระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ  

  2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรม และ
คุ้มครองจริยธรรมโรงพยาบาลระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือ  

  3. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลระยอง พ.ศ. 
2565 

  ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) เนื่องจาก
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งการดำเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ทราบถึงผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และวิธีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีการดำเนินการแบบเดิม  

  กระบวนการติดตามและประเมินผล  จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมาก เนื่องจาก
กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์จะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน สามารถรับทราบผลการดำเนินการรวมถึง
ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินการเป็นระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ดำเนินการให้มีความเหมาะสมต่อทรัพยากร  สภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ตลอดจนปัจจัยอ่ืน  ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี  

4.2 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  

  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ฯ ประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2564\5 ของหน่วยงาน ได้นำกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล  หรือ Balanced 
Scorecard ของ โรเบิร์ต เอส แคปแลนด์ และ เดวิด พี นอร์ตันซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติที่สำคัญ ได้แก่  

  1. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective)  

  2. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส  และ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)  

  3. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Perspective)  

  4. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective)  
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  แต่เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องดัดแปลง เกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวซึ่งใช้กับ
ภาคเอกชน ให้เหมาะสมกับบริบทของแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการโดยภาครัฐ สามารถสรุปได้ดังนี้  

  1. มิติด้านประสิทธิผลและความคุ้มค่า (Financial Perspective)  

  หมายถึง มุมมองด้านความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ  ตามแผนปฏิบัติ
การ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรมา  

  2. มิติด้านผลกระทบต่อประชาชนที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐที่มีความโปร่งใส และ
ปราศจากการทุจริต (Customer Perspective)  

  หมายถึง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดต่อประชาชน 
ในแง่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้  

  3. มิติด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ (Internal Perspective)  

  หมายถึง กระบวนการจัดการซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมภายในของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติ
การ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมทั้ง
เวลาและทรัพยากรที่ได้รับ  

  มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต ( Learning and Growth Perspective)  

  หมายถึง  การเรียนรู้และการเติบ โตของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการดำเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . 2565 ของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นมิติที่สะท้อนถึง ขีด
ความสามารถ/สมรรถนะในการปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.3 รูปแบบและระดับในการติดตามและประเมินผล  

  โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ  ฯ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน ได้นำทฤษฎีเชิงระบบ (System Model) มาใช้เป็นรูปแบบในการติดตามและ
ประเมินตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  จากรูปแบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าวสามารถจำแนกตัวชี้วัดในการประเมิน
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

  ตัวชี้วัดประเภทสาเหตุ (Lead Indicator) ได้แก่ การประเมินปัจจัยนำเข้า ซึ่งหมายถึง 
ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น)  

  ตัวชี้ วัดกิจกรรม  ได้แก่ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน  ตั้ งแต่การเริ่มวางแผน  
การดำเนินงาน การเริ่มดำเนินงานตามแผน ขั้นตอนระหว่างการดำ เนินงาน และขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการดำ เนินงาน  

  ตัวชี้วัดประเภทผล (Lag Indicator) ได้แก่ การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ที่สามารถชี้ให้เห็นภาพของการบรรลุวัตถุประสงค์  

  โดยตัวชี้วัดทั้ ง 3 ประเภท  จะมีกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดความสมดุล  หรือ Balanced 
Scorecard ทั้ง 4 มิติ เป็นประเด็นชี้นำการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ . 2565 ของหน่วยงาน การดำเนินการติดตามและประเมินผลใน  2 ระดับ 
ประกอบด้วย  

  1. การประเมินภาพรวมของตามแผนปฏิบัติการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ของหน่วยงาน  

  2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โครงการ กิจกรรม และแนวทางใน
การดำเนินงาน 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

     

 

 

 



  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิ 
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน   

 
 

 

https://rayonghospital.go.th/images/webpage/4b8870c7ef44ac.pdf
https://rayonghospital.go.th/images/webpage/4b8870c7ef44ac.pdf


แบบรายงานการเรีย่ไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. 2565 ถึง 15 ก.ย. 2565 

หน่วยงาน โรงพยาบาลระยอง 
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