


แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560 
โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 
แผนงาน/มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. 
2559 

ม.ค.–มี.ค. 
2560 

เม.ย.–มิ.ย. 
2560 

ก.ค.– ก.ย. 
2560 

1. การส ารวจความพึงพอใจ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ และ
การรับเรื่องร้องเรียน 

1.1 การส ารวจความพึงพอใจ และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการ 
1.2 ทบทวนระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ และการ
รับเรื่องร้องเรียน 
1.3 จัดประชุมคณะท างานพิจารณาแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยเบื้องต้น เพ่ือทบทวน
บทบาท และสรุปผลการด าเนินงาน 
 

 
 
/ 

/  
 
 
 
/ 

/ - 
 
- 
 
- 

นางศรีรัตน์ อินถา 
 
นางเฉลิมศรี กองศรี 
 
นางเฉลิมศรี กองศรี 



2. การตรวจสอบภายใน และการ
ควบคุมภายใน 

2.1 จัดท าแบบรายงานการประเมินการควบคุม
ภายใน 
2.2 เฝ้าระวัง สร้างแนวทางป้องกันและแก้ไขความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 
2.3 รับการนิเทศตรวจสอบภายในจากทีมจากของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

/  
 
 
 
/ 

/  
 
/ 

- 
 
- 
 
- 

หัวหน้าฝ่าย/งาน 
 
หัวหน้าฝ่าย/งาน 
 
กลุ่มงานเภสัชฯ 
กลุ่มงานทันตกรรม 
กลุ่มงานชันสูตร 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 

แผนงาน/มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค. 

2559 
ม.ค.–มี.ค. 

2560 
เม.ย.–มิ.ย. 

2560 
ก.ค.– ก.ย. 

2560 
3. การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม 
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้
เจ้าหน้าที่ 

3.1 จัดอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ของ
โรงพยาบาล เพื่อแนะน าเรื่องของระเบียบ วินัย
และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
3.2 จัดอบรมจริยธรรมประจ าปี ของคปสอ.ร้อง
กวาง โดยในปี พ.ศ.2560 จัดอบรมเรื่อง งานได้ผล 
คนเป็นสุข ซึ่งเป็นการน าหลักการโรงพยาบาล
คุณธรรมมาปลูกฝังแนวคิดของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 

- 
 
 

33,000.00 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 
คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรม 
 
 
 



3.5 ประชุมทบทวนและวางแผนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 

 
 

- คณะกรรมการ
โรงพยาบาลคุณธรรม 

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบบริการ 

4.1 จัดเวทีประชาคมร่วมกับเครือข่ายเพ่ือจัดท า
โครงการการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขต
อ าเภอร้องกวาง 
4.2 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาบันไดข้ันที่ 2 สู่ 
HA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาล เพ่ือทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
4.4จัดอบรมเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย กลุ่ม
เลขาทีมคุณภาพและหัวหน้างาน 
4.5 จัดอบรมเรื่องคุณภาพทุกลมหายใจ แก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้องกวาง 

/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
- 

 
5,040 

 
3,150 

นางไพรวรรณ เขื่อน
แก้ว 
 
นางศรีรัตน์ อินถา 
 
นางศรีรัตน์ อินถา 
 
นางศรีรัตน์ อินถา 
 
นางศรีรัตน์ อินถา 

แผนงาน/มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค. 

2559 
ม.ค.–มี.ค. 

2560 
เม.ย.–มิ.ย. 

2560 
ก.ค.– ก.ย. 

2560 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การเงินการคลัง 

5.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการ
คลัง 
 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ประเมิน การด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  ของปีงบประมาณ 

 
 
 
/ 
 

/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

คณะกรรมการ
บริหารการเงินการ
คลัง 
นายวีรชัย จิต
ประสาร 



2560 
5.3 ทบทวนแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าใช้จ่าย 
(Plan Fin) ของโรงพยาบาล ใน 6เดือนแรก ของปี
งบประมาณ 2560 
5.4 จัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าใช้จ่าย 
(Plan Fin) ของโรงพยาบาล ของปีงบประมาณ 
2561 
5.5 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวดการ
ใช้งบประมาณ 
 
5.6 ทบทวนความคุ้มค่าเหมาะสมของแผนงาน 
โครงการ ปีงบประมาณ 2561 ที่แต่ละหน่วยงาน
จัดท าขึ้น โดยคณะกรรมการกลั่นกรองแผน 

  
/ 

 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
นายวีรชัย จิต
ประสาร 
 
นายวีรชัย จิต
ประสาร 
 
กลุ่มงานเภสัชกรรม, 
ทันตกรรม, ชันสูตร 
และบริหารงานทั่วไป 
คณะกรรมการ
กลั่นกรองแผน 
 
 

 

              
 



รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลร้องกวาง 

------------------------------------------------ 
               โรงพยาบาลร้องกวาง  มีการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
1. ผลการด าเนินงาน 
 แผนงานที ่1 การส ารวจความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และการรับเรื่องร้องเรียน 
กิจกรรม  

1. มีการส ารวจความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการของหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 1ครั้ง  
คือในเดือน กุมภาพันธ์ 2560    ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 87.23 
ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 84.36  โดยผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ในเรื่อง  
อาคารสถานที่ไม่สะดวก ห้องน้ าไม่เพียงพอ เป็นต้น 

2. มีการจัดระบบในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ  โดยมีตู้รับฟังข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนตามจุดต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  ในปีงบประมาณ 2560 ยังไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต 

3.   มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยด าเนินการกรณีมีผู้รับบริการร้องเรียนเรื่องของการให้บริการ เพ่ือเป็น
ตัวกลางในการเสาะหาข้อเท็จจริง และช่วยด าเนินการช่วยเหลือผู้ร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหาย  

 
แผนงานที ่2 การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
กิจกรรม 

1. มีการจัดท าการประเมินการควบคุมภายในงวดที่ 1  วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560  
และงวดที่ 2วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยมีหน่วยงานที่ส่งผลการประเมินการควบคุมภายใน  
จ านวน  6 หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณโดยตรง 

2. มีการรับการนิเทศตรวจสอบภายในจากทีมจากของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จ านวน 2 ครั้ง    
โดยได้รับข้อเสนอแนะในประเด็นการตรวจราชการในการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 

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



      1. มีการจัดปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าที่ท่ีบรรจุใหม่ หรือย้ายมาจากท่ีอ่ืน โดยแนะน าเรื่องของระเบียบ วินัย
และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
      2. มีการด าเนินการโรงพยาบาลคุณธรรม  มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน โดย
เจ้าหน้าทรี่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลคือ  ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ   
      3. จัดอบรมจริยธรรมประจ าปี ของคปสอ.ร้องกวาง โดยในปี พ.ศ.2560 จัดอบรมเรื่อง งานได้ผล คนเป็น
สุข ซึ่งเป็นการน าหลักการโรงพยาบาลคุณธรรมมาปลูกฝังแนวคิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
     4. มีการจัดท าประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา   
     5. จัดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
การส่งเสริมด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  เช่นการอบรมเรื่องระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุ  นโยบายการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 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 2560 โรงพยาบาล
ร้องกวางผ่านการประเมินมาตรฐานการพัฒนาบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA 
 
แผนงานที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง 

กิจกรรม 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังอย่าง
ต่อเนื่อง วิเคราะห์และจัดท าแนวทางแก้ไขปัญหาที่น าไปสู่ภาวะวิกฤตทางการเงิน  
2. มีการสรุปผลการประเมิน  การติดตาม การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ   และการ
ประเมิน ติดตามการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของปีงบประมาณ 2560   เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา 

 
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 ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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. 2560 ของโรงพยาบาลร้องกวาง  บางกิจกรรมอาจดูไม่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยตรง แต่เป็นการส่งผลทางอ้อมให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลอาจจะยังไม่ครบถ้วน  สมบูรณ์  ซึ่งจะได้
น าเสนอประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล  ได้พิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการ  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณต่อไป 
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