


 
 
การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์จากภาวะงาน 

โรงพยาบาลอัมพวา ปีงบประมาณ 2562 
 

ได้ท าการค้นความเสี่ยง ตามมาตรการที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดไว้ทั้ง 4 
มาตรการ ประกอบด้วย 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ 
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน 
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดท าโครงการ

ฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูฯ 
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ 
 
1 การระบุความเสี่ยง (Risk Idenfification) 
  1.1 มาตรการการใช้รถราชการ 
      ขั้นตอนย่อยใช้รถที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
      1.ใชร้ถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 

         2523และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
      2.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  

        พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
1.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
       ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

1. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราฃการและวันหยุดราชการเป็นเท็จ 
และไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.3 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานฯ 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
-จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาที่เป็นเท็จ และไม่เป็นไป 
 ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.4 มาตรการจัดหาพัสดุ 
        ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยขน์ทับซ้อนได้ 
การจดัหาพสัดไุมเ่ป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 



1. มีการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างในการจัดหาพัสดุชนิดเดียวกัน 
2. มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) ที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ขึ้นได้ 
 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ระดับโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) เชิงคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

เกิดขึ้น
ได้ยาก 

เกิดขึ้น 
น้อยครั้ง 

เกิดขึ้น 
บางครั้ง 

เกิดขึ้น 
บ่อยครั้ง 

เกิดขึ้น 
เป็น

ประจ า 
1 มาตรการการใช้รถราชการ    √  
2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน    √  
3 มาตรการการจัดท าโครงการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงานฯ 
 √    

4 มาตรการการจัดหาพัสดุ     √ 
       

3.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)  ที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) เชิงคุณภาพ  ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน(บุคลากร) 

 
 
 
ล าดับ 

ที ่

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

สร้างความไม่
สะดวกในการ

ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน
นานๆครั้ง 

สร้างความ
ไม่สะดวกใน

การ
ปฏิบัติงาน
บ่อยครั้ง 

สร้าง
บรรยากาศ

ในการ
ท างานท่ีไม่
เหมาะสม 

ถูกลงโทษ
ทางวินัย

ไม่ไม่
ร้ายแรง 

ถูก
ลงโทษ
ทางวินัย
ร้ายแรง 

1 มาตรการการใช้รถ
ราชการ 

    √ 

2 มาตรการการเบิก
ค่าตอบแทน 

    √ 

3 มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานฯ 

   √  

4 มาตรการการจัดหา
พัสด ุ

    √ 

 
 
 



4.ดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
 
ล าดับที ่

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ผลการประเมิน  
 

ล าดับ 
ที่ 

ตามมาตรการความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆ ทัง้ 4 ด้านที่
อาจจะเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง
(Likelihood) 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
(Impact) 

คะแนน 

1 มาตรการใช้รถราชการ 4 5 20 2 
2 มาตรการการเบิก

ค่าตอบแทน 
4 4 16 3 

 3 มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานฯ 

2 5 10 4 

4 มาตรการการจัดหาพัสด ุ 5 5 25 1 
        

ความเสี่ยงที่ 1  แนวทางการบริหารความเสี่ยงการจัดหาพัสดุ 

1. มีการจัดท าข้อก าหนดแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุตามกิจการของหน่วยงานหรือ
กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆก่อนการด าเนินการจัดหาฯ ทั้งในหน่วยงานหรือสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือระเบียบฯที่เก่ียวข้อง 

2. มีการก าหนดจุดควบคุมภายใน กระบวนตรวจรับ ตรวจสอบ และส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
จ านวนหรือปริมาณและคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

3. มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และด าเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอ้ือประโยชน์ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้มีความเก่ียวข้องใน
ประโยชน์ดังกล่าว 

ความเสี่ยงที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงการใช้รถของทางราชการ 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526) 

2. ก าหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
(แบบขออนุมัติการใช้รถ) 

3. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาเท่าที่จะ
สามารถแสดงได้ 



4. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว หรือให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ ทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

5. ให้มีการลงบันทึกรายงานในสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ราชการ 
6. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการนั้น และหากจ าเป็นไม่

มีสถานที่เก็บท่ีปลอดภัยหรือมีราชการจ าเป็นเร่งด่วน ให้ท าบันทึกขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา
เป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว 

7. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด               

ความเสี่ยงที่ 3  แนวทางการบริหารความเสี่ยงการเบิกค่าตอบแทน 

1. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน      การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ    พ.ศ.2550  ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5 พ.ศ.2552  และฉบับอื่น ๆ 
หรือมีการจัดท าคู่มือ มาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน    

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  พึงควบคุม ตรวจสอบเอกสาร ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไข ละเว้น
หรือด าเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม 

3. ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากัด ดูแล ตรวจสอบ การเบิกค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมี
กระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด และ
เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงที่ 4  แนวทางการบริหารความเสี่ยงการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
ต่าง ๆ 

 1. การจัดท าแนวทางการท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ให้มี
เป้าประสงค์และรายละเอียดการด าเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์การอย่างชัดเจน และถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงทั้งทางด้านการ
ด าเนินงาน จ านวนผู้เจ้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา 



 3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการด าเนินการโดยมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้สวนเสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ 

 

การก ากับติดตาม 

1. มีการก ากับติดตามผลตามมาตรการต่าง ๆ ตามประกาศนี้ โดยทีมตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล
อัมพวากบส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และแจ้งให้ผู้รับตรวจแก้ไขและรายงานผล 

2. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว   มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ
ต่าง ๆอย่างเคร่งครัด  โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยควบคุม ก ากับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบว่ามี
การกระท าท่ีผิดวินัยให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 



 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ปัญหาการทุจริต
ในภาครัฐ ของโรงพยาบาลอัมพวา 

 

แนวโน้มของปัญหาการทุจริต 

 การทุจริตของหน่วยงานโรงพยาบาลอัมพวา แม้จะไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
และการที่มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีหลากหลายวิชาชีพ ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตในหน้าที่
ราชการได้ ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงในปัญหาที่อาจเกิดข้ึน คือการก าหนดมาตรการในการตรวจสอบภายใน
ให้ครอบคลุม การกระตุ้นเตือน ปลุกจิตส านึกของข้าราชการและบุคลากรในโรงพยาบาล อย่างสม่ าเสมอ ก็จะ
เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทุจริตในโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลอัมพวาได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ให้ถูกต้องชอบธรรม และใน
รายงานผลการตรวจสอบก็ยังไม่พบว่ามีการทุจริตในหน้าที่ราชการ พบแต่เพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อย 

 ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า ฉ้อราษฎร์ เกิดจาก 
 ๑ การขาดความส านึกทางด้านคุณธรรม   จริยธรรม   และความรับผิดชอบการท างานตามมาตรฐาน 
วิชาชีพของข้าราชการ 
 ๒ การขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีของส่วนราชการ ท าให้ข้าราชการหรือผู้แสวงหาผลประโยชน์
สามารถใช้ช่องว่างในการเรียกรับหรือให้ผลประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการ 
           ๓ ความสมยอมจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ หรือการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องท าให้
ประชาชนผู้มาขอรับบริการคิดว่าการเรียกรับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 

 ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกว่า บังหลวง เกิดจาก 
           ๑ การขาดจิตส านึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการท างานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของข้าราชการ 

๒ ความต้องการแสวงหาผลประโยชน์ของข้าราชการที่รับผิดชอบต่องานนั้น ๆ 
๓ การขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพท าให้ข้าราชการเห็นว่าการท าทุจริตนั้น มีความคุ้มค่า  

ที่จะเสี่ยง 
   แนวโน้มในปัจจุบันเสี่ยงที่เป็นเหตุในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปใน
ลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ และมีการปฏิบัติราชการโดยขาดการค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอาจสรุปได้ว่าเกิดจาก 

   ๑ การขาดจิตส านึกและความตระหนักทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน            
วิชาชีพราชการของราชการ 

   ๒  การไม่ด ารงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีความมุ่งหวังที่จะได้ผลประโยชน์
อ้ันมิควรได้ส าหรับน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
             ๓  การต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการให้ท าการทุจริตเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์      
ตอบแทนหรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้การสนับสนุนตนในด้านต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 
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 ๔ ส่วนราชการไม่มีมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหา
การกระท าทุจริต 
 ๕ ระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท าให้ข้าราชการเห็น
ว่ามีความคุ้มค่าที่จะเสี่ยงท าทุจริต 
 ๖ ภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการมีส่วนร่วมในการเผ้าระวังและป้องกันปัญหา
การกระท าทุจริตของข้าราชการ 

การวิเคราะห์เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการนับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องมีมาตรการและแนวทางที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพ่ือเร่งรัดด าเนินการแก้ไขและขจัดให้หมดสิ้นไป ซึ่งเมื่อค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันจะ
พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบการก าหนดมาตรการและ
แนวทางดังนี้ 
 จุดแข็งที่เอ้ืออ านวยต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 
 ๑ การมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่จะช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตในระดับจังหวัด ก าหนดไว้
แล้ว เช่น การจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของส่วนราชการของกระทรวงการคลัง การจัดตั้งศูนย์ราชการ
ใสสะอาดเพ่ือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ การบริหารราชการตามหลักการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๒ การมีมาตรการก าหนดโทษข้าราชการที่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบก าหนดไว้แล้วอย่าง
ชัดเจน ตามระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 
 ๓ ภาคประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และร้องเรียนปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบมากข้ึน 

 จุดอ่อนที่ยังเป็นปัญหาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 
 ๑ ภาวะค่าครองชีพ และการขาดการยึดถือปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการยังเป็น
ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยให้ข้าราชการต้องการท าการทุจริต  
 ๒ การขาดประสิทธิภาพของระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ท าให้ข้าราชการยังเป็น
ความจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มีอ านาจที่ต้องการให้ท าการทุจริตเพ่ือประโยขน์และ
ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 
 ๓ หน่วยงานในสังกัดยังไม่น าแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตาม
ระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว้แล้วมาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 โอกาสที่สนับสนุนต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 
 ๑ ขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางและมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่จะด าเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒ สังคมส่วนรวมมีความตระหนักและเห็นความส าคัญท่ีจะต้องขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้
หมดสิ้นไปโดยรวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 
 ๓ การมีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อการด าเนินการเพ่ือปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
ชัดเจน  เช่น ป.ป.ช.,ป.ป.ท.,ส.ต.ง. ฯลฯ 
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 ๔ การก าหนดตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลอัมพวาเป็นหน่วยงานที่จะต้องท าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ตลอดจนในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๕ การรวมตัวกันติดต่อสื่อสารงานราชการโดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 
      ๑ ผู้มีอ านาจและอิทธิพลในกลุ่มทุนและผู้มีอ านาจการบริหารบางส่วนยังมีความพยายามผลักดันที่
จะให้ส่วนราชการกระท าการในลักษณะการทุจริตเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
      ๒ ยังคงมีความเพิกเฉยหรือขาดความตระหนักในความส าคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของภาคเอกชนและประชาชนบางส่วนท าให้ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
กรอบแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       วิสัยทัศน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลอัมพวาเป็นหน่วยงานคุณธรรม ซึ่ง
ไดก้ าหนดอัตลักษณ์ร่วมของโรงพยาบาลอัมพวา “มีน้ าใจ  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ”  
 พันธกิจ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวมีสิ่งที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 ๑ ก าหนดมาตรการและแนวทางที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 ๒ สร้างความตระหนักปลุกจิตส านึกในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 เป้าประสงค์  
 ๑ มีการด าเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อเรื่องร้องเรียน กล่าวโทษที่กล่าวหาว่าเป็น
ข้าราชการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ๒ ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริต ตลอดจนมีบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปัญหาการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น 
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ดังนี้ 
 ๑ ยุทธศาสตร์การปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 ๒ ยุทธศาสตร์รวมพลังเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ  ให้มีจิตส านึกเห็นคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรมวินัย 
และป้องกันการกระท าผิดเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึก
และค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกัน
แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติ มิชอบภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา    
การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ / แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑.๒ ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑.๓ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ทุกภาคส่วน 
 ๑.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  ๑.๒.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๑.๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการการทุจ ริต 
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลัก 
  ๑.๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑.๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู  และเห็นคุณค่าการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๑.๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
  ๑.๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 
 
 
 



-๕- 
ยุทธศาตร์ที่ ๒ รวมพลังเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 วัตถุประสงค์ ให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมเครือข่ายพันธมิตรอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามการตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤตมิิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๒.๑ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์การทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
  ๒.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง 
และเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
  ๒.๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้มีอีเมล์แอดเดรส และสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 ๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
  ๒.๒.๑ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวก 
  ๒.๒.๒ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 วัตถุประสงค์ ให้มีการก าหนดและพัฒนามาตรฐานความโปร่งในของประเทศไทยเพ่ือผลักดันให้ทุก
ส่วนน าไปปฏิบัติ มุ่งพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๑ ให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กร สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารงานราชการ 
การประกาศเจตนาสุจริตต่อสาธารณะชน 
  ๓.๑.๒ ให้หน่วยงานภาครัฐ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันแปราบปรามการทุจริต 
 วัตถุประสงค์ ให้มีระบบและข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร รวมถึง
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
 ๔.๑ การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเครือข่ายภาครัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 ๔.๒ สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



-๖- 
  ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ร่วมกันสร้าง
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๔.๒.๒ ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๔.๓ จัดให้มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงพยาบาลอัพมวา 
 ๔.๔ จัดให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันการทุ จริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลที่คาดหวัง 
 ๑ บุคลากรในโรงพยาบาลอัมพวา มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๒ บุคลากรในโรงพยาบาลอัมพวาภูมิคุ้มกันในกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดเป็นนวตกรรมใหม่
ที่จะพัฒนาจิตส านึกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพ่ือเป็น
กลไกในการตรวจสอบภาครัฐ 
 ๔ โรงพยาบาลอัมพวามีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานอย่างเป็น
รูปธรรม และได้มาตรฐาน 
 ๕ บุคลาในโรงพยาบาลอัมพวามีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สมรรถนะในการจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ................................................................................... 
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