
รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ตามท่ี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น 

 ในการนี้งานนิติการ จึงขอรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ดังนี้ 

กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๑. กิจกรรม : ประชุมอบรมความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานของภาครัฐ 

โดยมีวัตถุประสงค์เป็นมาตรการเชิงรุก โดยการอบรมบุคลากรให้เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 

คณะกรรมการ ITA ได้จัดการประชุมโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้เป็นผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจ

หลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ร่วมฟังการประชุมเป็น

คณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๔ คน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบในการท าแบบส ารวจ EB ข้อที่ ๑-๒๖ ให้แต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม 

(เอกสารที่ ๑ รายงานการประชุมคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ITA , รูปถ่ายการประชุม วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

๒. กิจกรรม : เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาความรู้และปรับปรุงกระบวนงานตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(EBIT) คณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ส่ง จ่าเอก ศุภวัฒน์ ชื่นมาลัย ซึงมี

บทบาทเป็นเลขาฯคณะกรรมการ ITA โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๑-๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โครงการอบรมให้ความรู้

การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้น าความรู้มาร่วมกับวิทยากรในการอบรมบุคลากรให้

เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน



ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ ITA โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา ในการท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) EB ๑-๒๖ ให้มอีย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

(เอกสารที่ ๒ เอกสารขออนุมัติร่วมประชุมและออกนอกเขตจังหวัดฯ โครงการอบรมให้ความรู้การ

ประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ) 

๓. กิจกรรม : ประชุมอบรมป้องกันและวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนมากข้ึน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมจะเป็นตัวแทนจากหน่วยงานใน

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาที่มีโอกาสจะมีปัญหาความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งประกอบด้วย

กลุ่มงานการเงิน กลุ่มพัสดุ กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานสารสนเทศ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงาน

ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเภสัชกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบการณ์ท างานที่ส านักงานข้าราชการพลเรือน 

และเป็นวิทยากรบรรยายประมวลจริยธรรมข้าราชาการพลเรือนด้วยซึ่งได้ร่วมบรรยายกับนิติกร

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการอมรมและหลังอบรม

เพ่ือทราบถึงความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมอบรม ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้นร้อยละ ๑๐๐  

(เอกสารที่ ๓ รูปถ่ายประชุมอบรมป้องกนัและวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน) 

๔. กิจกรรม : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการสร้างส านึกและตระหนัก

แก่บุคลากรในโรงพยาบาล 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น

ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที ่โดยได้จัดท ากิจกรรมในวันที่ ๑๙ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งมีการประชุมกรรมการบริหารโรง

พระนครศรีอยุธยา ส่วนของกิจกรรมมีการกล่าวแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย

ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล และการกล่าวปฏิญาณตนแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ของกรรมการบริหารโรงพระนครศรีอยุธยา 

( เอกสารที่ ๔ ค าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรูปถ่ายกิจกรรม) 

 

 



๕. กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายในเอกสารข่าวสารโรงพยาบาล 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพื่อเสรมิสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากรโรงพยาบาล โดยเริ่มลงวารสารวันที่ 

และมีผู้เข้าชมรับรู้ข่าวสารจาก intranet โรงพยาบาลจ านวน  คน 

(เอกสารที่ ๕ เนื้อหาความรู้ทางกฎหมายในเอกสารข่าวสารโรงพยาบาลและจ านวนผู้รับรู้ข่าวสาร ) 

๖. กิจกรรม : ตรวจสอบภายใน มาตรการเร่งด่วนเชิงรุกป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระท าผิด

วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔ มาตรการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพ่ือสร้างเสริองค์กร ได้มีการ

จัดตั้งกรรมการข้ึนเรียกว่า คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และได้มีการประชุมจ านวน ๓ ครั้ง ครั้ง

สุดท้ายวันที่ เดือน ๒๕๖๒ โดยน าเรื่องมาตรการการใช้รถราชการในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

มาตรวจสอบเป็นเรื่องแรก ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้บทสรุป 

ปัญหาในกิจกรรมข้อนี้คือ  

- เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถราชการในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่อนข้างมากจึงท าให้

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินในกระบวนการตรวจสอบล่าช้า 

- เนื่องจากงานนิติการเป็นเลขาฯกรรมการ มีภารกิจค่อนข้างมากจึงท าให้มีเวลาในการรวบรวม

วิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ 

- ขาดเจ้าหน้าที่ช่วยในเรื่องพิมพ์งานตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดระบบเอกสาร 

ข้อเสนอแนะ 

- ขอเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ิมในงานนิติการเพ่ือช่วยในเรื่องพิมพ์งานส านวนสอบสวนข้อเท็จจริง 

จัดระบบเอกสารและบันทึกทะเบียน 

(เอกสารที่ ๖ หนังสือเชิญประชุมและรายการการประชุม) 

กระบวนการปราบปรามทุจริต 

๑. กิจกรรม : ท าคู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และประชาขนทั่วไปให้ทราบถึงช่องทางการเรียน ขั้นตอน

การร้องเรียน โดยจัดท าหนังสือเวียนในโรงพยาบาลและติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ 

(เอกสารที่ ๖ หน้าปกคู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ) 

 

 



๒. กิจกรรม : สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนโดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

โดยวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือป้องกันและยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ โดยมที่ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ 

จนถึงไตรมาสที่ ๒ มีจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจ านวน

ทั้งหมด  เรื่อง ได้ด าเนินการจนมีการลงความเห็นแล้วจ านวน 1  เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการ   

เรื่อง 2 ปัญหาในกิจกรรมข้อนี้คือ  

- เนื่องจากภาระงานนิติกรค่อนข้างมากจึงท าให้มีเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ไม่เต็มที่ 

- ขาดเจ้าหน้าที่ช่วยในเรื่องพิมพ์งานส านวนสอบสวนข้อเท็จจริง จัดระบบเอกสารและบันทึก

ทะเบียน 

ข้อเสนอแนะ 

- ขอเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ิมในงานนิติการเพ่ือช่วยในเรื่องพิมพ์งานส านวนสอบสวนข้อเท็จจริง 

จัดระบบเอกสารและบันทึกทะเบียน 

- แบ่งจ านวนวันใน ๑ สัปดาห์ เพ่ือท ากิจกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






