
                          

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

ส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

โรงพยาบาลสูงเนิน    ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 



 

 

 

 

 

 

ค าน า 

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตามกรอบการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดให้หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีของหน่วยงาน โดยโรงพยาบาลสูงเนิน ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 
โรงพยาบาลสูงเนิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น 

บัดนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเนิน ได้จัดท ารายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 

โรงพยาบาลสูงเนิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 

 

        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  โรงพยาบาลสูงเนิน 



 

                                                                                           บทท่ี 3 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงานในสังกัดส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงพยาบาลสูงเนิน  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

√  รอบ 6 เดือน (1  ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม  2563) 
  รอบ  12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564) 
กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินงานแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต แยกให้ชัดเจนเร่ือง
ผลประโยชน์ส่วนตัว กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

√  32  คน จัดประชุมวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับคุณธรรมเพื่อ
ความโปร่งใสและการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนภายในหน่วยงานวันที่  
3  กุมภาพันธ์  2564 

จัดประชุมวิเคราะห์ความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในหน่วยงาน 3 ก.พ 
.2564 

เสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริต การเร่ียไร การรับ
บริจาค 

√  60  คน บูรณาการเข้ากับการ
ประชุมประจ าเดือน
เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบให้
เจ้าหน้าที่และน าข้อมูลลง
ไว ้

 

สร้างความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

√  30  คน ได้เข้าให้ความรู้การจัดซ้ือ
จัดจ้างในการประชุม
กรรมการบริหารทุกเดือน 

 

                 ลงชื่อ. .ผู้เสนอแผน 

         (นางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์)   
เลขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

   วันที่.18...เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ2564 



                                                                                           บทท่ี 3 

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ.2564 

  รอบ 6 เดือน (1  ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564) 
  รอบ  12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ชื่อชมรม...คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ..  หน่วยงาน                โรงพยาบาลสูงเนิน                      . 

สถานที่ต้ัง     280  ม.8  ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน  จ.นคราชสีมา  30280  

ชื่อผู้ประสานงาน  นางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์  .  โทรศัพท์      082-1577205 

จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  ทั้งสิ้น  ...................กิจกรรม         

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 .......................กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวม................................บาท 

  จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน  รวมทุกกิจกรรม  จ านวน ........................บาท 

  จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม  จ านวน ..........................บาท 

รายละเอียด  ดังนี้                
กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณที่

ใช้(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการ
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาศ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาศ2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ไตรมาศ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.
64) 

ไตรมาศ 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
 

1.สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต แยกให้
ชัดเจนเร่ือง
ผลประโยชน์
ส่วนตัว กับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

32  คน เจ้าหน้าที
ได้รับความรู้
และมี
ข้อเสนอแนะ
ซักถาม รพ.
ไม่มีข้อ
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

ไม่ได้ใช้ คณะท างาน 

ITA 

    จัดประชุม
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับ
คุณธรรมเพื่อ
ความโปร่งใสและ
การจัดการความ
เสี่ยงเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนภายใน
หน่วยงานวันที่  



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณที่
ใช้(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการ
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาศ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาศ2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ไตรมาศ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.
64) 

ไตรมาศ 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
 

3  กุมภาพันธ์  
2564 

2.เสริมสร้าง
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ-
ระเบียบที่
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ
ทุจริต การ
เร่ียไร การรับ
บริจาค 

60  คน  
 
 
เจ้าหน้าที
ได้รับความรู้
และมี
ข้อเสนอแนะ
ซักถาม รพ.
ไม่มีข้อ
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

ไม่ได้ใช้ 
 
 
 
ไม่ได้ใช้ 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

    บูรณาการเข้า
กับการประชุม
ประจ าเดือน
เจ้าหน้าที่ได้ให้
ความรู้ด้าน
กฎหมาย 
ระเบียบให้
เจ้าหน้าที่และ
น าข้อมูลลงไว้ 

3.สร้างความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

30  คน รพ.ไม่มีข้อ
ร้องเรียนการ 

ทุจริตซ้ือ/จ้าง 

ไม่ได้ใช้ กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
(งานพัสดู) 
 

    ได้เข้าให้ความรู้
การจัดซ้ือจัด
จ้างในการ
ประชุม
กรรมการบริหาร
ทุกเดือน 

 

หมายเหตุ : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ  คือ จ านวนคน  จ านวยหน่วยงาน  จ านวนชุมชน  

  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ  คือ  คุณภาพชีวิต  ความพึงพอใจ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 

บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดท าโครงการเป็นอย่างมาก.......มีการซักถามและขอให้น าข้อมูลความรู้ที่น าเสนอวางไว้ในแหล่งที่สืบค้นได้ง่ายทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ทันทันที่ต้องการ 
 
 
 
 



 
 
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต  จากการด าเนินงาน.......ผู้เข้าร่วมรับความรู้ยังไม่ทั่วถึงเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง. 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ  แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป.......ต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับรู้ล่วงหน้าถึงการมีการน าเสนอ อบรมให้ข้อมูลความรู้ใน  

การประชุมครั้งนั้นๆ เรื่องอะไรบ้าง เพ่ือให้คนสนใจเตรียมรับฟัง. 
             

ลงชื่อ.. .ผู้รายงานแผน 

         (นางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์)   
   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

เลขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

   วันที่.18...เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ2564 
 

 
 



                                                                    บทท่ี 2 

               แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

√  รอบ 6 เดือน (1  ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2566) 
  รอบ  12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล.  ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลสูงเนิน     สถานที่ต้ัง  280  ม.8  ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  ชื่อผู้
ประสานงาน  นางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์     โทรศัพท์      082-1577205 

ผลการด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินงานแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
 
โครงการปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่ใหม่ให้ความรู้
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

  
 
              √ 

  แผนก าหนดไว้เดือน กค.-
กย.ของทุกปี รวมถึงการ
ระบาดของโรคCovid-19 
ท าให้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้  

 

ด าเนินการคัดเลือกและ
มอบเกียรติบัตรแก่บุคคล
ที่มีความประพฤติดี
ซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรม 

           
     
               √ 

  
 

1  คน 

 ได้ส่งลูกจ้างประจ า งาน
โภชนาการ เป็นคนดีศรี
สาธารณสุข ของ
หน่วยงานคือนางปิ่น    
จัดนอก ต าแหน่งพนักงาน
ประกอบอาหาร 

ส่งเอกสารคนดีศรี
สาธารณสุขประจ าปี2564 
หนังสือเลขที่ นม.
0032.301/8775  ลงวันที่ 
20  พ.ค.  2564 เรื่องขอ
ส่งเอกสารคนดีศรี
สาธารณสุข 

 

         ลงชื่อ เสนอแผน 

               (นางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์)   
     เลขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

             วันที่...28 เดือน.พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

√  รอบ 6 เดือน (1  ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564) 
ชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล.  ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลสูงเนิน     สถานที่ต้ัง  280  ม.8  ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  ชื่อผู้
ประสานงาน  นางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์     โทรศัพท์      082-1577205 

ผลการด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินงานแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
 
เผยแพร่ความรู้การด าเนิน
ชีวติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ประชาสัมพันธ์หลักหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.รณรงค์ใช้วัสดุอย่าง
ประหยัด 

3.ส่งเสริมให้เลิกอบายมุข. 

               
              √ 

 
 
               

  ผู้เข้ารับฟัง 80 คน 

ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ 

โรงพยาบาลสูงเนิน 

ได้เสนอแนะเรื่องการ
ด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้
เจ้าหน้าที่รู้จักวางแผนการ
ใช้เงินในแต่ละเดือนโดย
ไม่เป็นหนี้ โดย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการ
ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกเดือน 

หน่วยงานมีการจัดประชุม
เจ้าหน้าที่ทุกเดือนเพ่ือ
แจ้งข่าวสารและพบ
ผู้อ านวยการ รวมถึงการ
ให้ความรู้ในการท างาน
และการด าเนินชีวิตตาม
วิถิเศรษฐกิจพอเพียงให้
เจ้าหน้าที่น าไปปฎิบัติ.ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

มาตรการ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรร 

           
     
               √ 

  
 
จัดการอบรมปีละ 
 4  รุ่น ๆ  ละ  20  คน 

 

 มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
เข้าร่วมอบรมการหาบ้าน
ให้ใจทีเ่ป็นการอบรมด้าน
การฝึกจิตใจ การอยู่กับใจ
การดูใจตัวเองอย่างมี
สมาธิ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ท างาน 

โครงการหาบ้านให้ใจ 
ของกลุ่มงานแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก 
กลุ่มเป้าหมายคือ
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน
ต่าง ๆ เข้าร่วมรุ่นละไม่
เกิน 2อ คนตามมาตรการ
โควิท 19 

         ลงชื่อ. .ผู้เสนอแผน 

         (นางเพ็ญนภา  ต้ังปณิธานนันท์)   
เลขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

    วันที่...28 เดือน.พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 



เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนิน ร่วมท าบุญใส่บาตรในวันพระ 

 

 

ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน ร่วมใส่บาตร ในวันส าคัญของราชพิธี  5  ธันวาคม  2563 

 



 

ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสูงเนิน ร่วมท าบุญตักบาตรและร่วมพิธีสดุดี  

วันปิยะมหาราช  23  ตุลาคม  2563 

 

 


