


 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 

( 1 ต.ค. 63 – 31 ส.ค. 64)  

โรงพยาบาลแพร ่
 

 

 

 

โดย งานนติิการ  
และคณะกรรมการด าเนนิงานการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส พ.ศ.2564  

โรงพยาบาลแพร ่



ค าน า 
   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean 
Thailand) ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต  และยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

โรงพยาบาลแพร่ โดยงานนิติการ และคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส พ.ศ.2561  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินการต่างๆตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) โรงพยาบาลแพร่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 
นั้น ได้มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และสอดรับกับเจตนารมป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

 

 

งานนิติการ โรงพยาบาลแพร่ 
สิงหาคม  2564 
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สารบัญ 
 

หน้า 

ค าน า        ก 

สารบัญ        ข 

การน าองค์กรโรงพยาบาลแพร่     ค 

  บทที่ 1  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลแพร่ 1-7 
      ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564 

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามฯ          8-11  
1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2563   

บทที่ 3 ปัญหา – อุปสรรค              12
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

การน าองคก์รโรงพยาบาลแพร่ 

 

1) การน าองค์กรโรงพยาบาลแพร ่
วิสัยทศัน ์
 “โรงพยาบาลแพร่บริการเป็นเลิศ ส่ิงแวดล้อมดี บุคลากรมีความสุข ประชาชนไว้วางใจ” 

“A trustworthy hospital with high quality health care services 
in happy and friendly environment ” 

อัตลักษณ ์
  เอื้ออาทร บริการดี มีวินัย 
 
พนัธกิจ 

1. ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง 
3. ร่วมผลิตแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข 
4. เสริมสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง 

ค่านิยม 
1. ร่วมกันท างาน (Team Work) 
2. บริการด้วยใจ (Service Mind) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (Life Long Learning) 
4. มุ่งสู่เป้าหมาย (Goal Achievement) 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564 

1. ยกระดับบริการทางการแพทย ์
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งบริการทางการแพทย์ 
3. พัฒนาส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 

 

 



ข 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 
50 

1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Polotical Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3.   การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไลป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.   การปราบการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ

จากประชาชน 
5.   ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย มีค่าคะแนน

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลแพร่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
( 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) 

 
1. โครงการปรับกระบวนคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย 

ความไม่ทนต่อการทุจริต และจิตส านึกในอาชีพของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแพร่  มีแผนการด าเนินงาน
ในไตรมาสท่ี 1 - 3  โดยมีงานนิติการโรงพยาบาลแพร่ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ยังไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 จึงมีความจ าเป็นต้องชะลอการจัด
อบรมในไตรมาสท่ี 2 ) 
 

2. กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล
แพร่ เพื่อปรับฐานคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  มีแผนการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 1  โดยมีงานนิติการ โรงพยาบาลแพร่ เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน  2563 
 

 
 
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลคุณธรรม  มีแผนการด าเนินงานภายในไตรมาส

ท่ี 2 โดยมีกลุ่มงานการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาได้มอบหมายให้ชมรมจริยธรรม รพ.แพร่  
เป็นผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลแพร่ผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลคุณธรรม 
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4. โครงการพัฒนากระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์ Covid – 19 จึงชะลอการจัดอบรมไว้ก่อน 

 
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลแพร่ ด าเนินการโดยชมรม

จริยธรรมได้จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมน าสุข  2 วัน 3 คืน” แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
เนื่องจากสถานการณ์ Covid – 19 จึงชะลอการจัดอบรมไว้ก่อน 

  
6. โครงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบของทางราชการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ

ทุจริตในหน้าที่   มีแผนการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 3 - 4  โดยมีงานนิติการโรงพยาบาลแพร่  
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ   
 

7. เผยแพร่กฎหมายและระเบียบของทางราชการผ่านหนังสือเวียนและเว็บไซต์โรงพยาบาล งานนิติการ
ได้ด าเนินการเผยแพร่จุลสารข่าววินัย และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.
2540 ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแพร่เป็นประจ าทุกเดือน 

 
8. จัดท ามาตรการป้องกันและปราบกรามการทุจริตตามนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายชองส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีการรายงานผลตามแบบฟอร์มไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
อย่างต่อเนื่อง โดยงานนิติการเป็นผู้รับผิดชอบ  

 
9. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังตามเกณฑ์ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินเดิม เป็นให้
ประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ EIA มีระยะการประเมินภายในไตรมาสท่ี 2 (31 มีนาคม 2564)  
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในโรงพยาบาลแพร่ได้มีมติให้กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบอัปโหลดเอกสาร
ประเมินในระบบด้วยตนเอง ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
10. จัดท าคู่มือหรือกระบวนการปฏิบัติงานให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลแพร่  คณะกรรมการ

ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2563  
ได้พิจารณาทบทวนและเพิ่มเติม คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลแพร่  
ฉบับ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว 

 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

(ITA)  
 

12. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของโรงพยาบาลแพร่ กลุ่มงานพัฒนาบริการ
และมาตรฐานโรงพยาบาลแพร่ ได้จัดท าช่องทางส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผ่าน QR Code 
เรียบร้อยแล้ว 
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13. จัดต้ังชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต  โรงพยาบาลแพร่ได้จัดต้ังชมรม STRONG เรียบร้อยแล้ว 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

14. จัดท าและทบทวนขั้นตอนการให้บริการแต่ละแผนกบริการด้วยระบบคิวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
15. ประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อขั้นตอนการให้บริการตามจุดต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

ของเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
16. ผลิตสื่อความรู้ด้านการทุจริตคอรับชั่นเพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ 

ชมรม STRONG รวมกับงานโสตฯ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 

17. อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วในไตรมาสท่ี 1 
 

18. อบรมฟื้นฟูเร่ืองการจัดท าระบบควบคุมภายในแก่หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากเปล่ียนผู้รับผิดชอบจากงานนิติการเป็น กลุ่มงานการเงิน, บัญชี และพัสดุ 
ด าเนินการร่วมกัน 

19. สอดแทรกความรู้เร่ืองมาตรการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามวาระประชุมประจ าเดือน 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยการแถลงประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
ในการประชุมผู้บริหารประจ าเดือน มีนาคม 2564 ของโรงพยาบาลแพร่ 
 

20. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
- ตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน 
– แจ้งผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนแก่ผู้เก่ียวข้อง 
- สรุปผลการด าเนินงานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานร่วมกับกลุ่มงานประกันสุขภาพ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ด าเนินการตามแผนมากกว่าร้อยละ 50 

ผลการด าเนินการ

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ด าเนินการแลว้
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บทท่ี 3 
แนวทางการแก้ไขการด าเนินงาน 

 

3.1  การวิเคราะหป์ญัหา  อุปสรรคในการด าเนนิงาน 

 ตามรายงานผลการด าเนินงานในข้างต้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปีงบประมาณ 2564  มีแผนการด าเนินงานจ านวนทั้งส้ิน 20 แผนงาน โดยมีแต่ละ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกันนั้น ปรากฏว่าร้อยละ 75 สามารถด าเนินการได้ตามแผนฯ 
และอีกร้อยละ 25 ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้  เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 

3.2  แนวทางแก้ไขการด าเนินงานเพื่อน ามาปรับปรุงแผนการปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ 2564 

 ตามที่โรงพยาบาลแพร่ ได้มีและประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) 5 ปี โดยได้ก าหนดแผนฯปีงบประมาณ 2560 - 2564 ไว้แล้วนั้น ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ อนุมัติแผนฯเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เห็นว่าเป็นอุปสรรคที่ไม่ได้
เกิดจากปัจจัยการด าเนินงานของโรงพยาบาลแพร่ จึงไม่อาจแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวได้
โดยตรง ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯจึงไม่มีมติแก้ไข
เนื้อหาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลแพร่ 2564  

 

 

 

 



นิติกร 

 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ปีงบฯ2564 รอบ 12 เดือน 

 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ 

งานนิติการ 

นิติกร 
  31         สิงหาคม          2564   31         สิงหาคม          2564 

  31         สิงหาคม          2564 

 
แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ของโรงพยาบาลแพร่ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแพร่ 

 
ช่ือหน่วยงาน : .............................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี : ............................................................................................................................................... 
หัวข้อ: .................................................................. ........................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
..... ................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
................................................... ................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(.............................................................) (...............................................) 
ต าแหน่ง ............................ .................. ต าแหน่ง ..............................................  

วันที.่.......เดือน.......................พ.ศ. ............       วันที.่.......เดือน.......................พ.ศ. ............       
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................... 
วันท่ี............เดือน..............พ.ศ. ........ 

 
 

นางสาวกรรณิการ์  ชุมศรี 

นางสาวกรรณิการ์  ชุมศรี 

   นายดนัย  ภัทรเธียรสกุล 

 


