
รายงานผลการวิเคราะหผลการดําเนินการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน 

ของโรงพยาบาลอัมพวา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑. ความเปนมา 
  ดวย โรงพยาบาลอัมพวาไดดําเนินการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรการเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลอัมพวา ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานโรงพยาบาล
อัมพวาไดอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง และสอดคลองกับแนวทางและมาตรการยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ีกําหนดใหปลูกฝงวัฒนธรรมใหเจาหนาท่ี
เกิดการไมทนตอการทุจริตในการปฏิบัติงาน กลอมเกลาและปลูกฝงใหเจาหนาท่ีมีพฤติกรรมไมยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ไมเพิกเฉย และพรอมท่ีจะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต การปลูกฝงคานิยมฐานความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังการรณรงค การแสดงเจตจํานงสุจริตของ
ผูบริหารหนวยงาน และสงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและพฤติกรรมการทุจริตของ
เจาหนาท่ี 

๒.ปจจัยสนับสนุนและผลการดําเนินการ 
  ในการดําเนินการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของโรงพยาบาลอัมพวา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีปจจัยการสนับสนุนและผลักดันในการดําเนินการ มีผลการดําเนินการ ดังนี ้
  ๒.๑ การดําเนินการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินการ 
สรางกลไก
ปองกันการ

ทุจริต 

สรางความ
ตระหนักรู 

เสริมสรางความ
เข็มแข็งในการ
ปราบปราม

ทุจริต 
๑. เสริมสรางธรรมาภิบาลหนวยงาน

ภาครัฐ    
/ /  สงเจาหนาท่ีอบรมพัฒนา

ความรูในการปฏิบัติราชการ
ดานการเงินการบัญช ี ดาน
การพัสด ุ ความเสี่ยงจากการ
ใหบริการสาธารณสุข 

๒. สงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหเกิด
การบูรณาการการทํางานใน
หนวยงานภาครัฐ 

 / / ดําเนินการจัดระบบการรับ
เรื่องรองทุกข/รองเรียนและ
ระบบความปลอดภัยของ
ผูปวยในปญหาการฟองรอง 

๓. ปรับปรุงวิธีการข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ลดความเสี่ยง ไมทุจรติ
หรือมีผลประโยชนทับซอน 

/   - จัดทําแนวปฏิบัติ/คูมือการ
จัดซ้ือจางใหผูปฏิบัติงานพัสดุ 
-กําหนดข้ันตอนแนวทางการ
เบิกจายเงินโครงการ 

                                                                                                                -๒-ลําดับท่ี/.... 
 
 



 
-๒- 

 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แนวทางการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินการ 
สรางกลไก
ปองกันการ

ทุจริต 

สรางความ
ตระหนักรู 

เสริมสรางความ
เข็มแข็งในการ
ปราบปราม

ทุจริต 
๔.   สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน

ภาครัฐประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ(Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 

/ / /  ดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร ง ใส ในกา ร
ดําเนินงานของโรงพยาบาล
อัมพวา ซ่ึงผานเกณฑมากกวา
รอยละ ๘๕  

๕. เพิ่มมาตรการเสริมสรางและ
พัฒนาขาราชการและเจาหนาท่ี
ของรัฐในการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

/ /  ดําเนินการใหทุกหนวยงานให
มีการวิเคราะหความเสี่ยงและ
กําหนดมาตรการควบ คุม
ภายในกระบวนการงาน ท่ี
สําคัญ 

๖. เสริมสรางและพฒันาขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

/ / /  เ ผ ย แ พ ร แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม
มาตรการการไมใหของขวัญ
ผูบังคับบัญชาในเทศกาลป
ใหมและวันสําคัญ ๆ  

๗. โครงการสงเสริมและสนับสนนุให
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ
ยึดถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

 / / เขารวมกับหนวยงานตางๆ
เพื่ออบรมบุคลากรในสังกัดให
มีความรู ด านวินั ย  ละเ มิด 
จริยธรรม  

 

  ๒.๒ มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน 
ลําดับ

ท่ี 
มาตรการ/กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 

๑. มาตรการการใชรถสวนกลาง -กําหนดการใชรถสวนกลางตองมีบันทึกการขอใชทุกครั้ง 
-รถสวนกลางมีทะเบียนคุมการใชรถ สมุดคุมการใชรถ คุมการเบิกจายน้าํมัน
เชื้อเพลิง ระยะความสิ้นเปลืองของการใชรถ และทะเบียนคุมการบํารุงรักษา 
-มีมาตรการประหยัดในการใชรถ เชน การขอใชรถสวนกลางเดินทางไป
ราชการเปลี่ยนเปนเดินทางโดยรถประจําทาง 

                                                                                                                -๓-ลําดับท่ี/... 
 
 
 
 



-๓- 
 
 

 

ลําดับ
ท่ี 

มาตรการ/กิจกรรม ผลการดาํเนินการ 

๒. มาตรการการเบิกคาตอบแทน -การเบิกจายคาตอบแทนทุกครั้งจะตองแสดงเอกสารประกอบการเบิกจายตาม
ระเบียบใหถูกตอง 
-มีการตรวจสอบการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาํหรับแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร 
ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการหรือหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม
ทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 

๓. มาตรการการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา 

กําหนดการควบคุมการเบิกจายเงินตามโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา โดยทุกกิจกรรมจะตองกําหนดจัดทําแผนงานโครงการและควบคุม
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการและตามระยะเวาท่ีกําหนด 

๔. มาตรการการจัดหาพัสด ุ -จัดทําขอกําหนดการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุ  ของโรงพยาบาล
อัมพวาเพื่อเปนแนวทางใหหนวยงาน 
-สงเจาหนาท่ีอบรมความรูการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
  ๒.๓ ผลการดานดําเนินการรณรงคตอตานการทุจริต 

      ๑) การประกาศเจตนาแสดงเจตจํานงสุจริต โรงพยาบาลอัมพวาดําเนินการกิจกรรม

ประกาศการแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน โดยผูบริหารและเจาหนาท่ี เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ณ บริเวณหองโถง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเปนการดําเนินการในระบบประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

        ๒) กิจกรรมโครงการรณรงคตอตานการทุจริต สรางจิตสํานึกไมโกง เขตสุขภาพท่ี ๕ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 

๓.ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาปรับปรุงของการดําเนินการตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมาตรปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลอัมพวา ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  
      จากแนวทางการดําเนินการแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราบการทุจริตของ
โรงพยาบาลอัมพวา ไมปรากฏไดรับเรื่องรองเรียนดานการทุจริตหรือกระทําการท่ีสอไปในทางทุจริต แตมีขอมูล
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปรับปรุง เพื่อเกิดการพัฒนาและความตอเนื่อง สําหรับการปรับแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังตอไปนี้ 
 
 
                                                                                                                 -๔-ลําดับท่ี/... 
 
 



-๔- 
 

ลําดับท่ี ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปรับปรุง 
๑. การดําเนินโครงการหรือแผนงานตามภารกิจ

หลักขาดการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 การดําเนินโครงการหรือแผนงานดานสาธารณสุขท่ี
เก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ภาคประชาชน 
ผูประกอบการ สวนราชการหรือสวนทองถ่ินท่ี
เก่ียวของ ควรสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
ส วนร วมตามหลั กธรรมา ภิบาล  ร วม กําหนด
ยุทธศาสตร การแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา
โครงการ/แผนงาน รวมถึงประเ มินผลพัฒนา
ปรับปรุง 

๒. การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักบางภารกิจหลัก
ขาดคู มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก ขาดระบบปองกันการละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจหลักนั้น 

  ควรกําหนดการปฏิบัติงานภายในหนวยงานท้ังหมด
วามีภารกิจหลักอะไรบาง และในแตละภารกิจหลัก
จะตองกําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยคู มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองมี
องคประกอบในเรื่ อง  ข้ันตอนการปฏิบัติ งาน 
ระยะเวลา คาธรรมเนียมหรืออัตราคาบริการ (ถามี) 
และระบบปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตาม
ภารกิจหลัก และแสดงใหผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียทราบในชองทางหลายชองทางอยางชัดเจน 

๓. การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักบางภารกิจหลัก
ขาดการรายงานและประเมินผล เชน ผลผลิต
และผลลัพธของการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน 

ควรกําหนดใหมีการรายงานและประเมินผล ในดาน 
ผลผลิตและผลลัพธของการปฏิบัติงาน ปญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก ไข
ปรับปรุง ตอผูบังคับบัญชา แลวเผยแพร 

๔. ไมไดดําเนินการในเรื่องการวางแผนและการ
ปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป 

 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให
หนวยงานตองจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป
และปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีกําหนดในแผน
ในกรณีนี้ ผูบริหารควรควบคุม กํากับใหมีการจัดทํา
แผนและขออนุมัติแผนการจัดซ้ือจัดจาง(งบลงทุน) 
อยางชาภายใน ๓๐ วันทําการนับแตไดรับจัดสรรเงิน
งบประมาณ   

๕.   การวิ เคราะหผลการจัด ซ้ือจัดจ า ง  เพื่ อ
วิเคราะหถึงความสุมเสี่ยงในการทุจริต ปญหา
อุปสรรคขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง การ
ประหยัดงบประมาณ ความเสี่ยงในวิธีจัดซ้ือจัด
จางตามแผน และแนวทางการปรับปรุง เพื่อ
เปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจาง รวมถึง
การวิ เคราะหประเด็นปญหาขอรองเรียน
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของรอบปท่ีผานมา 

 ผูบริหารควรควบคุม กํากับใหมีการวิเคราะหผลการ
จัด ซ้ือจัดจาง และวิ เคราะหประเด็นปญหาขอ
รอง เรี ยน เ ก่ียว กับการจัด ซ้ือจัดจ า ง  โดยควร
กําหนดใหมีการวิเคราะหประเด็นเรื่องรองเรียนทุก
รอบไตรมาส และชวงปลายปงบประมาณ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ และการจัดซ้ือจัดจาง
เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค  

                                                                                                            -๕-ขอเสนอแนะ/.. 
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