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รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน 2 ไตรมาส  
 

 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
 

สรุปกิจกรรม : ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจ างบประมาณ 2563 โรงพยาบาลทุ่งฝน 
หน่วยงาน  :  โรงพยาบาลทุ่งฝน 
สถานที่จัด  :  โรงพยาบาลทุ่งฝน  
กลุ่มงาน  :  บริหารงานทั่วไป                                   
 
ชื่อกิจกรรม  :  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจ างบประมาณ 2563 โรงพยาบาลทุ่งฝน 
 
เป้าประสงค์(Goal)  :  บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งฝนมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และมีจิตส านึกในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล มุ่งมั่นสร้างและ
รักษาวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม ๔ ประการ        อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  : 
 1. เพ่ือบุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เลือกปฏิบัติในการ
บริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด  
 2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอุดรธานี จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงาน และไม่ทนต่อพฤติกรรม
การทุจริต (Zero Tolerance) 
 3. เพ่ือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอุดรธานี จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบ
เห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ 
 4. เพ่ือมุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ อันได้แก่ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา 
 
 
 
ปัจจัยน าเข้า  : 
 1. การจัดท าประกาศ 
 2. การจัดท าป้ายแสดงเจตนารมณ์ 
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ผลงานหรือผลผลิต  : 
 1. บุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย์ สุจริตและไม่เลือกปฏิบัติในการ
บริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด  
 2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุ่งฝน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงาน และไม่ทนต่อพฤติกรรม
การทุจริต (Zero Tolerance) 
 3. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอุดรธานี จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระท าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ 
 4. บุคลากรและเจ้าหน้าที่มุ่งม่ันสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ อัน
ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  :  
ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน 
ลักษณะกิจกรรม  :  แสดงเจตนารมณ์โดยการร่วมกันกล่าวเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและแสดง
สัญลักษณ์  
จ านวนเป้าหมาย  :  บุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานีทุกคน 
วิทยากร  :    - 
งบประมาณหลักจาก  :  - 
รวมยอดเงินที่ใช้ :  - 
ค่าลงทะเบียนที่เก็บได้  :  -       ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน      -   บาท 
งบประมาณรอง  :           -    จ านวนเงิน     - 
งบประมาณเสริม :           -                                       จ านวนเงิน     - 
ระบุกรณีงบหน่วยงานอื่นนอกโรงพยาบาล :    - 
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แบบตารางแสดงเหตุสัมพันธ์ 
 สรุปสาระส าคัญ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
หลักฐาน/แหล่ง

พิสูจน์ 
เงื่อนไข

ความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย บุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานีมีความตระหนัก

และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และมีจิตส านึกในการป้องกันต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความ
โปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการ
ทุจริต มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล มุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร 
โดยยึดหลักคุณธรรม ๔ ประการ อันได้แก่ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรมีความ
ตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

การเผยแพร่
ประกาศทาง
เว็บไซต์
โรงพยาบาล
อุดรธานี 

การเข้าร่วมการ
ประกาศ
เจตนารมณ์ของ
บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือบุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เลือก
ปฏิบัติในการบริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามที่
กฎหมายก าหนด  
2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลอุดรธานี จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงาน และ
ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต (Zero 
Tolerance) 
3. เพ่ือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลอุดรธานี จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย 
เมือ่พบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบรับทราบ 
4. เพ่ือมุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร 
โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 

บรรยากาศในการ
ด าเนินโครงการ 
ในวันที่ 23 
สิงหาคม 2562                      
 
 

1. กิจกรรมการ
แสดงสัญลักษณ์ไม่
ทนต่อการทุจริต  
2. การกล่าว
เจตนารมณ์ 

1. ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมของ
บุคลากร 
2. ความตระหนัก
และจิตส านึกใน
การป้องกัน
ต่อต้านการทุจริต 
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การสรุปโครงการ: 
โครงการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจ างบประมาณ 2562 โรงพยาบาลทุ่งฝน มี

เป้าประสงค์บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งฝน มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และมีจิตส านึกในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล มุ่งมั่นสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ        อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เลือกปฏิบัติใน
การบริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด  จะไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ยอมรับการทุ จริตใน

ผ ล ผ ลิ ต /
ผลงาน 

1. บุคลากรบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เลือกปฏิบัติในการ
บริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
2. บุ คลากรและ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบั ติ ง าน ใน
โรงพยาบาลอุดรธานี จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ไม่ยอมรับการทุจริตในหน่วยงาน และ
ไ ม่ ท น ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ทุ จ ริ ต  ( Zero 
Tolerance) 
3. บุ คลากรและ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบั ติ ง าน ใน
โรงพยาบาลอุดรธานี จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย 
เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยต้องแจ้ ง ให้ผู้ บั งคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบรับทราบ 
4. บุคลากรและเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม 4 
ประการ อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

1. แผนการ
ด าเนินงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
2. จัดให้มีการ
แสดงเจตนารมณ์
อย่างต่อเนื่องใน
ทุกๆ
ปีงบประมาณ  
 

1. ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ลดน้อยลง 
 

1. การประพฤติ
ตนอันโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
2.การ
ประสานงานที่
โปร่งใสระหว่าง
หน่วยงานภายใน
และภายนอก
โรงพยาบาล 
3. โรงพยาบาลทุ่ง
ฝนมีภาพลักษณ์ท่ี
ดีต่อหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/
ปัจจัย 

1. การจัดท าประกาศ 
2. การจัดท าป้ายแสดงเจตนารมณ์ 

- 
 

- - 
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หน่วยงาน และไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต (Zero Tolerance) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ  และมุ่งมั่น
สร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ อันได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิด : 
 1. การจัดกิจกรรมในครั้งที่หนึ่งนั้นใช้สนามกีฬาที่มีขนาดเล็กท าให้ไม่สามารถรวบรวมบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้มากเท่าท่ีควร 
 2. บุคลากรบางส่วนยังไม่รับรู้ถึงประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ให้กับคนที่ปฏิบัติ : 
 1. จัดสถานที่ให้เหมาะสมแก่การด าเนินกิจกรรม 
 2. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและปิดประกาศอย่างทั่วถึง 
 4. บุคลากรได้แสดงเจตนารมณ์เพ่ือสร้างพฤติกรรมการกระท าที่สุจริต 

 
ภาพกิจกรรม 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งฝน คณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทุ่งฝนร่วมกันกล่าว
ประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมชมรมจริยธรรม 
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