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--------------------------- 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2 : ปลกูฝงัจิตส านึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตนในบุคลากรสาธารณสุข 

 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการจิตพอเพียง ต้านทุจริต (STORNG) บุคลากรได้รับการอบรม   

ร้อยละ 80 
บุคลากรโรงพยาบาล 315 
คน 

1.โครงการจัดข้ึน จ านวน 2 รุ่น 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย
แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละครึง่วัน ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. – 16.00 น.        
ณ ห้องประชุมสุธรรมานสุิฐ ช้ัน 8 
อาคารแสงเดือน โรงพยาบาล              
สันทราย 
2.ผู้เข้าร่วมประชุมกอบด้วย
ข้าราชการ/ลกูจ้างประจ า/พนกังาน
ราชการ/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราว
จ านวน 359  คน 
3. ผอก.รพ.สันทรายบรรยาย ดังนี ้
-บรรยายให้ความรู้เรื่องจิตพอเพียง 
ต้านทุจริต (STRONG)บรรยายโดย
ใช้แนวทาง(Anti-Corruption 
Education) “STRONG-จิตพอเพียง
ต้านทุจริต” ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดท า

85% 
(สูงกว่าเป้าหมาย) 



กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
ข้ึนโดยประยุกตจ์ากเนื้อหาหลกัสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ 
-การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชนส์่วนรวมความไม่
ทนและความอายต่อการทจุริต 
-การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วย
โมเดล “STRONG – จิตพอเพี ยง
ต้านทุจริต” 
-การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
หลังเสร็จสิน้การบรรยายให้ความรู้ จึง
ให้บุคลากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  และคิด
แยกแยะว่ามีงานใดของตนบ้างที่อาจ
เกิ ด ผล ป ระ โยชน์ ทั บ ซ้ อน  โดย
ยกตัวอย่างที่ ตนเองเข้าใจ และให้
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังและเสนอ
ความเห็นต่อยอดเพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น 
-จากนั้นได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อแสดง
ถึงพลังการต่อต้านทุจริต จิตพอเพียง 



กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 3 : วางรากฐานการน าค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมตอ่ต้านการทุจริต 
กิจกรรมสง่เสริมการน าค่านิยมบุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลสันทราย 

ร้อยละของกลุ่มงานหรือที่มี
การสง่เสรมิการน าค่านิยม
บุคลากรสาธารณสุข 
“MOPH” 

กลุ่มงานในโรงพยาบาล      
สันทราย 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ทัง้นี้งานมหกรรม
คุณภาพ HA ของรพ.สันทรายที่จะ
จัดข้ึนในเดือนมีนาคม-เมษายน 63 
ได้เลื่อนไปกอ่นเนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-19 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและหยุดยัง้การทุจริต 
กิจกรรมจัดต้ังและให้ความรู้เครอืข่ายบุคลากร
โรงพยาบาลต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

รพ.สันทรายมีการจัดต้ัง
ชมรม STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต 

ตัวแทนบุคลากรทุก
หน่วยงานในโรงพยาบาล
สันทราย 
 

รพ.สันทรายมีการจัดต้ังชมรม 
STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 

มีชมรม STORNG จิต
พอเพียงต้านทุจริต 

โรงพยาบาลสันทราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันการทจุริต                                                                                                                                                              
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างความตระหนักใหผู้บ้รหิารทกุระดบัมีความพร้อมรบัผิด (Accountability) 

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริตของ
โรงพยาบาลสันทราย 

โรงพยาบาลมีการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
และคณะกรรมการ
บรหิารโรงพยาบาล
ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ ์

ได้ด าเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 
โดยผู้อ านวยการอ่านประกาศและ
ร่วมแสดงสัญลักษณ์การไม่ต่อต้าน
ทุจริตร่วมกบัคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล  
 
 

100 

กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปรง่ใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
การจัดท ามาตรการหรือการวางระบบในการป้องกันการ
ทุจริตและความโปร่งใส 

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการ
จัดซื้อจัดจ้าง/วินัยและ
ประพฤติมิชอบ 

ไม่มีข้อร้องเรียนการรับ
สินบนเกิดข้ึนใน
โรงพยาบาล 

ด าเนินการจัดท ามาตรการ 
ในการป้องกันการทจุริตและความ

ไม่มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง/วินัยและ



กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
-จัดซื้อจัดจ้าง 

-การรับสินบน/จัดซือ้จัดจ้าง/การรบัเงินบริจาคและ
ทรัพยส์ินบริจาค/การเบิกยา/การรบัของแถม 

 

-ป้องกันการทจุริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที ่

 

โปรง่ใส 

-จัดซื้อจัดจ้าง 

-การรับสินบน/จัดซือ้จัดจ้าง/การรบั
เงินบริจาคและทรัพยส์ินบริจาค 

-ป้องกันการทจุริตและแก้ไขการ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่แล้ว 

ประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






