
 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1-2 ) 

1. ความเป็นมา 
  ตามที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบใน
องค์กรสามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยพิจารณาสอดคล้องกันเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ที่ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมุ้งเน้นสร้างธรรมภิบาลใน
การบริหารงานและส่งเสริมการส่วนร่วมจากทุกภาคทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ และตามโยบายคณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมและการบริหารราชการการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลรวมถึงกระทรวง
สาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)  ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มุ้งเน้นการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ (ITA) อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยด้วยการ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริตโดยการด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 -2) ได้สิ้นสุดลง
แล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนการ/โครงการ/กิจกรรม (ไตรมาสที่ 1-2) 
  2.1 วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.256๒ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ผู้บริหารทุกท่าน และ
คณะกรรมการการบริหารโรงพยาบาลกงไกรลาศ ร่วมกันประกาศเจตจ านงทุจริต ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมของคณะ
กรรมการบริหาร รพ. และเจ้าหน้าที่ว่าจ าน าองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.2 ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง การแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต” ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 2562 พร้อมเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบทางเว็บไซต์โรงพยาบาลกงไกรลาศ  
www.kklh.go.th  หัวข้อ ITA (EB15) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.3 ออกประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (ใช้มาตรการเดิมจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ตามนโยบาย
เร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดท าโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาวัสดุ พร้อมเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ รพ. รับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลกงไกรลาศ www.kklh.go.th  หัวข้อ ITA 
(EB17) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งเวียนผ่านหนังสือทางราชการลักษณะบันทึกข้อความ 
 



 

2.4 ออกประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง มาตรการต่อต้านการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (ใช้มาตรการเดิมจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยึดถือปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และองค์กรพร้อมเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ รพ. รับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลกงไกรลาศ www.kklh.go.th  หัวข้อ ITA 
(EB17) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งเวียนผ่านหนังสือทางราชการลักษณะบันทึกข้อความ   

  2.5  ออกประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง มาตรการรับของแถม ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 
ในกรณีการรับของแถมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้มีความถูกต้อง เหมาะสม พร้อมเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ รพ. 
รับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลกงไกรลาศ www.kklh.go.th  หัวข้อ ITA (EB17) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งเวียนผ่านหนังสือทางราชการลักษณะบันทึกข้อความ  
  2.6 ออกประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน รพ. ลงวันที่ 8 มกราคม 
2563 เพ่ือให้การจัดสวัสดิการ รพ. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ 
พ.ศ.2554  พร้อมเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ รพ. รับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
www.kklh.go.th  หัวข้อ ITA (EB17) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งเวียนผ่านหนังสือทางราชการลักษณะ
บันทึกข้อความ 
  2.7 ออกประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 (ใช้มาตรการเดิมจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562) ส าหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ พร้อมเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ รพ. รับทราบ
และถือปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลกงไกรลาศ www.kklh.go.th  หัวข้อ ITA (EB17) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และแจ้งเวียนผ่านหนังสือทางราชการลักษณะบันทึกข้อความ 
  2.8 วันที่  30 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้เข้าร่วมประชุมให้ความรู้การประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ เพ่ือให้ทราบแนวทางและวิธีการตรวจประเมิน 
ITA ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  2.9 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. -16.30 น. เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมิน ITA ณ สสจ.จังหวัดสุโขทัย เพ่ือท าความเข้าใจในการประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 – 4 โดยสร้าง
แนวทางทางการปฏิบัติให้แก่ผู้ประเมินและผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัด 
  2.10 สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชน ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท าความดี 
1 ครั้ง/เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ 
 
 
 
 
 



 
  2.11 มีการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน พัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานในองค์กรครอบคลุมทุกภารกิจ เพ่ือให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและเกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ เพ่ือ
ประมวลจัดท าเอกสารการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  2.12 มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มาด้วยตนเอง หนังสือหรือจดหมาย ตู้รับ
ความคดิเห็น เว็บไซต์ รพ. เป็นต้น 
  2.13 มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ “ชมรม STRONG โรงพยาบาลกงไกรลาศ”เพ่ือตรวจสอบติดตาม 
การบริหารงานที่โปร่งใส และมีรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่ องในการประชุม
คณะกรรมการ CFO ทุกเดือน 
  2.14 มีการจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ พร้อมเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ รพ. รับทราบและถือปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลกงไกรลาศ www.kklh.go.th  หัวข้อ ITA 
(EB17) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งเวียนผ่านหนังสือทางราชการลักษณะบันทึกข้อความ 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผน 
  3.1 การจัดท าปฏิบัติการแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ อาจยังคาดความครอบคลุมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจึงท าให้การเชื่ อมโยง และความ
สอดคล้องไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
  3.2 พัฒนากิจกรรม/แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรยิ่งขึ้น 
  3.3 การรวบรวมข้อมูลของกิจกรรม/ โครงการ ยังขาดการบูรณาการระหว่างผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ส่วนงาน 
  3.4 การวัดผล และการประเมินผลส าเร็จยังไม่ชัดเจน การก าหนดตัวชี้วัดยังไม่สะท้อนผลส าเร็จ
อย่างแท้จริง 
4. ปัญหา และอุปสรรค 
  4.1 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ/ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลส าเร็จไม่ชัดเจน 
  4.2 การก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ยังไม่เชื่อมโยงครอบคลุมยังขาด
การมีส่วนร่วมอย่างมีบูรณาการ 
 
  



 


