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คํานํา 
 
  โรงพยาบาลระนอง กลุ มงานบริหารท่ัวไป งานนิติการ ไดจัดทํารายงานการกํากับติดตาม           

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๔                 

รอบ 12 เดือน ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดําเนินงานเพ่ือปองกันการทุจริต มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน และหนวยงานตอง ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2564    

 โรงพยาบาลระนอง กลุมงานบริหารทั่วไป งานนติการ หวังวารายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป งบประมาณ 2564 รอบ 12 

เดือน จะชวยใหสังคมในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ใหความสําคัญกับการ สรางวัฒนธรรมสุจริต รังเกียจ

พฤติกรรมทุจริตทุกรูปแบบ รูจักแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจาก ผลประโยชนสวนรวมและแยกแยะเรื่องสวน

ตัวออกจากหนาที่การงานของรัฐ 

 

 

                                                                   งานนิติการ  
โรงพยาบาลระนอง 
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บทที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

 
  การปองกันการทุจริต ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น นับเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและ              
ตอเนื่องสงเสริมการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยใหความรูกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปอง
กันและปราบปรามการทุจริต เสริมสรางการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกร 
ทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดถูกกําหนดใหเปนตัวชี้วัดระดับยุทศาสตรชาติวาดวยการปราบรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ตามแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข ยังคง
ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และเครือขาย) ในการปองกันแล
ปราบปรามการทุจริต มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมเข็งและมีประสิทธิภาพ ผานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินการภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
  การจัดทําแผนปฏิบัติปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ 2564 
ตามกรอบแนวทางการดําเนินงานของแผนบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ งตอบสนองตอ            
ยุทศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร (พ.ศ.2561-2580) ยุทศาสตรชาติวาดวย
การปองกันแลปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแมบทการปองกันปราบปราม            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ตามแนวทางที่กําหนด 2 
แนวทาง ไดแก 1.ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 1.1 ผานกระบวนการ       
ถายทอดความรู การขับเคลื่อนหลักสูตรดานการทุจริต การปลูกฝงวิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผล
ประโยชนสวนรวม 1.2 ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 2. แนวทางปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. ผานการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 2. ผานการกําหนดแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน  

 โรงพยาบาลระนอง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและปราบปรามการทุจริตจึงจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปองการ สงเสริม ปลูกฝงวิธีคิด ปลูกจิตสํานึกใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
ทั้งขับเคลื่อนหลักสูตรตานการทุจริตศึกษา การปลูกฝงวิธีคิดในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน         
สวนรวม จิตพอเพียงตานทุจริต ผานกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบุคลากรของโรงพยาบาลระนองมีวัฒนธรรมที่สุจริต          
ลดความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริต 
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๒ บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ 2564 

   
  โรงพยาบาลระนอง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ 2564 โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลระนองไดอนุมัติแผน ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 
โดยเนนการปลูกฝงวิธีคิด ปลูกจิตสําสึก และปองกัน การทุจริต เพื่อใหบุคล กรของโรงพยาบาลทุกระดับเขาใจ
กระบวนการเพื่อปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ โรงพยาบาลผานกิจกรรมตางๆ ที่            
ตองดําเนินการในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาน 2564 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 31 สิงหาคม 2564 
หัวขอ: รายงานการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2564 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2564  ไตรมาสที่ 4 
รอบ 12 เดือน 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตาํแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันท่ี.......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรอืงเดช มิสุด 

               นายเรืองเดช มิสุด 

                  นิติกร 

      31            สิงหาคม              2564 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    31              สิงหาคม             2564 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวล ีเขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    31              สิงหาคม              2564 


