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รายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------------------ 
               โรงพยาบาลร้องกวาง  มีการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
1. ผลการด าเนินงาน 
 แผนงานที ่1 การส ารวจความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และการรับเรื่องร้องเรียน 
กิจกรรม  

1. มีการส ารวจความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 1ครั้ง  
คือในเดือน มีนาคม 2561    ขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการ 

2. มีการจัดระบบในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ  โดยมีตู้รับฟังข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนตามจุดต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  ในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต 

3.   มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยด าเนินการกรณีมีผู้รับบริการร้องเรียนเรื่องของการให้บริการ เพ่ือเป็น
ตัวกลางในการเสาะหาข้อเท็จจริง และช่วยด าเนินการช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหาย  

 
แผนงานที ่2 การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
กิจกรรม 

1. มีการจัดท าการประเมินการควบคุมภายในงวดที่ 1  วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  
และงวดที่ 2วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยมีหน่วยงานที่ส่งผลการประเมินการควบคุมภายใน  
จ านวน  6 หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณโดยตรง ขณะนี้ก าลังด าเนินการในงวดที่ 1 

2. มีการรับการนิเทศตรวจสอบภายในจากทีมจากของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จ านวน 2 ครั้ง    
ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลร้องกวางรับการนิเทศในวันที่ 15 มีนาคม 2561 

3. ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  และเมื่อมีความเสี่ยงเกิดข้ึนจะด าเนินการ
ทบทวนหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเกิดข้ึนซ้ าอีก และให้เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด 
 
แผนงานที ่3 การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ 
กิจกรรม 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร้องกวางและเจ้าหน้าที่ร่วมกัน ประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “คน 

ไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerlance)” ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 



3. คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท า 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) โรงพยาบาลร้องกวาง ได้ด าเนินการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาสร้างกลไก
มาตรการ แนวทางป้องกันหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

4. ได้มีการจัดท าประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขอ 
ข้าราชการของโรงพยาบาลร้องกวางขึ้น 

5. คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
ด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางป้องกัน โดยมีการรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมกับชี้แจง คู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ประกาศประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลร้องกวาง เพ่ือให้ความรู้และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลร้องกวาง ในวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร้องกวาง มีเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมด 112 คน คิดเป็นร้อยละ 62.22 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และมีตัวแทนของหน่วยงานเข้าครบ
ทุกหน่วยงาน 

6. มีการจัดตั้งกลุ่ม “ฟ้ามีตา” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการ 
ทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส 
     5. จัดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
การส่งเสริมด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  เช่น การอบรมเรื่อง ระเบียบว่าด้วย
การพัสดุ  การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์และความผิดทางละเมิดส าหรับเจ้าหน้าที่สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นต้น 

  
แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรม 

1. การรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม โดยได้ออกประชาคม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอและจัดท าโครงการการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข 

2. เข้าร่วมประชุมในระดับต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนและสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในทุกระดับ เช่น การ
ประชุมหัวหน้าส่วนในระดับจังหวัดและอ าเภอ  การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในเขตอ าเภอร้องกวาง 
เป็นต้น 

3. โรงพยาบาลมีการน าระบบคุณภาพคือ มาตรฐาน HA  มาพัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาล  
เพ่ือให้ผู้มารับบริการมีความปลอดภัย และการให้บริการมีคุณภาพ  โดยในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาล
ร้องกวางได้มีแผนการด าเนินงานเพื่อยื่นความจ านงขอรับการประเมิน accredit มาตรฐาน HA โดยสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
 



แผนงานที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง 
กิจกรรม 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังอย่าง 

ต่อเนื่อง วิเคราะห์และจัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาที่น าไปสู่ภาวะวิกฤตทางการเงิน  
 
2. ปัจจัยสนับสนุน  
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ  ดังนี้  
1) การใช้แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ท าให้การด าเนินงานของ
โรงพยาบาลมีทิศทางและกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดท าพันธกิจดังนี้ 
    1.1 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ 
    1.2 ผลักดันให้เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ 
    1.3 พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งผู้ปฏิบัติและทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  
    1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    1.5 ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม 
    1.6 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการบริการสุขภาพ 
2) การมีหน่วยตรวจสอบภายใน  และการประเมินการควบคุมภายใน  มาช่วยในการนิเทศ  และตรวจสอบการ
ด าเนินงานเป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  
3) การจัดช่องทางในการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และร่วมการด าเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ท าให้การด าเนินงานสนองปัญหาด้าน
สาธารณสุขและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย 
4) การให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
 
3. ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน  
3.1 ข้อดี  
3.1.1) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล  เกิดความตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ  ขั้นตอนของกฎหมาย และเกิดการติดตาม
งานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  
3.1.2) ท าให้มีการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประชาชน  
3.1.3) เป็นการพัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล ให้มีความละเอียดรอบคอบ  ลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  



3.1.4) เกิดการสร้างเครือข่าย ในการช่วยตรวจสอบการท างานของภาคราชการ  การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบ ติดตามการท างานของโรงพยาบาล  
3.1.5) ผู้รับบริการและประชาชนเกิดความม่ันใจ ในการท างานของโรงพยาบาลมากข้ึน ลดการการร้องเรียน
เพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
3.1.6) เป็นการเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่   ให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน  เป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่  มิให้กระท าผิด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์โดยตรง  
3.1.7) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
3.2 ข้อเสีย 
3.2.1)  เจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่เข้าใจเกิดความตระหนก ไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากกลัวผิด
ระเบียบและถูกลงโทษ  ซึ่งต้องท าความเข้าใจเป็นรายบุคคล 
 
3.3 ปัญหาอุปสรรค 
 3.3.1) การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างอาจไม่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยตรง แต่เป็นการส่งผลทางอ้อมให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
3.3.2) ในโครงสร้างของโรงพยาบาล ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยตรง  ท าให้การด าเนินงานอาจไม่ต่อเนื่อง  และไมต่รงประเด็นในบางกิจกรรม 
3.3.3) การจัดหาวิทยากรที่ดีความรู้และความสามารถ ในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเรื่องที่ยาก  ขาด
งบประมาณในการสนับสนุน  และการจัดอบรม ให้ความรู้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการ
ป้องกันยังมีน้อย ไม่ต่อเนื่อง 
3.3.4)  เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเอง โดย
เห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น 
 
3.4 ข้อเสนอแนะ 
 3.4.1)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล ควรมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นรูปแบบเดียวกัน หรือมีทิศทางการด าเนินงานไปในทาง
เดียวกันและเพ่ิมเติมส่วนขาดซึ่งกันและกัน 
3.4.2)  ควรสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเพ่ิมบทบาทในการตรวจสอบ การด าเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับภาครัฐอีกทางหนึ่ง 
 



4. ข้อพิจารณา 
              จากรายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของโรงพยาบาลร้องกวาง  บางกิจกรรมอาจดูไม่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยตรง แต่เป็นการส่งผลทางอ้อมให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ค่อนข้างชัดเจนกว่า ปี 2560 เนื่องจากได้มีการสื่อสารกับคณะกรรมการ
บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดีการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของโรงพยาบาลอาจจะยังไม่ครบถ้วน  สมบูรณ์  ซึ่งจะได้น าประเด็นดังกล่าว มาทบทวนในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา แผนปฏิบัติการ  การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ในปีงบประมาณต่อไป 
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