
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 

โรงพยาบาลแมเมาะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสท่ี ๒) 

(ตัดยอด ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
๑.  ความเป็นมา 

 ดวยโรงพยาบาลแมเมาะ ไดจัดทาํแผนปฏิบตักิารปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ และสงเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแมเมาะ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใ หสอดคลอง กับ
ยุทธศาสตร  ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการท จุร ติ ระยะที่ ๓   (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔) โดยมเีปา
หมายหลกัเพื่อการสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสรางมาตรการใน
การสกดักั้นการกระทําที่อาจเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมชิอบ ซ่ึงแผนปฏิบัติการฯ นี้จะ เปนกรอบแนว
ทางที่สําคัญในการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงพยาบาล
แมเมาะ เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงพยาบาลแมเมาะ เพื่อการตอตานทุจริต บรรลุผล
สัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมจริยธรรม ใหเกิดขึ้นในองคกร 

๒.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
จริยธรรม 

-  กิจกรรมการสร้างจิตส านึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต  กิจกรรม
ประกอบด้วย 

๑. ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลแมเมาะ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุมงาน และหัวหน้างานทุกงาน ประกาศ 
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “โรงพยาบาลแมเมาะไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 
มือขวาทับมือซ้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโรง 

พยาบาลแมเมาะ

๒. ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน การป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่น กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแมเมาะ 
เมื่อ ว ันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแมเมาะ

ผลการด าเนินงาน : เกิดทัศนคติและจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เป้า
หมาย ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้างานทุกงาน รวม ๑๕๙  คน 

-  มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเส่ียงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

   ๑. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเส่ียงในการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑.๑ ก าหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด  โดยมีการตรวจสอบ 

โดย คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส โรงพยาบาลแมเมาะ ทั้งยังมีการ 
จัดท ารายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจดัจ้าง และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ราช
การประจ าปี 



-๒- 

๑.๒ ก าหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน 
ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูงด าเนินการโดยจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนทาง

โทรศัพท์สายตรงผู้บริหาร  อีเมล์  เว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมเมาะ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลแมเมาะ ให้กับทุกหน่วยงานและเผยแพรท่างเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมเมาะ  
ด้วย 

๒. ก าหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต โดยทางโรงพยาบาลแมเมาะ  ไดออกประกาศโรงพยาบาลแมเมาะ เรื่อง ประกาศ 
เจตนารมณการตอตานทุจริต “โรงพยาบาลแมเมาะไม่ทนต่อการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

-  การประชาสัมพันธ์ และจัดท าคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  ด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลแมเมาะ ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  โดยได้จัดท าคูม่ือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแมเมาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแจ้งเวียนคูมือฯ
ให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน ตามบันทึกข้อความที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

-  จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ด าเนินการดังนี้ 
๑. ด าเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน   โดยจัดตั้งศูนย์ฯที่หองศูนยสิทธิ ขางหองบัตร

(เวชระเบียน) ชั้น ๑ อาคารศูนยเวชฯ โดยมีป้ายชื่อศูนย์ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์   โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทาง 

การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมเมาะ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแมเมาะ มี
การ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ  

๓. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และส่งต่อหรือด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน    ได้มีการจัดท า 
Flow chart ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต โดยจะมีคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส คอยติดตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ และมีการแจ้งผลการด าเนินการให้กับผู้ร้องเรียนได้ทราบ 

๔. รวบรวมและรายงานผลการด าเนินการ  โดยงานบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป จะสรุปข้อร้อง
เรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ  และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จะสรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป 
ส่งให้กับผู้อ านวยการโรงพยาบาลแมเมาะ ทุกเดือน 

๕. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้มีการจัดท า 
ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแมเมาะ ,  ทาง e-mail  และทาง Facebook 



-๓- 

-  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)  ด าเนินการ
ดังนี ้

๑. การพัฒนาระบบการท างานของหนว่ยงานตามหลักธรรมาภิบาล  
    ๒. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบถ่วงดุล 

-  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแมเมาะ ในการต่อต้านการทุจริต  ด าเนินการ
ดังนี ้

๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ติดตามและประเมินผล 

๓.  การวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร ิต
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 

           -  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ในปี 
งบประมาณ ๒๕๖๒  มีการประเมินที่มากขึ้นกว่าปี ๒๕๖๑ เอกสารเชิงประจักษ์ที่ต้องแนบ มีความ

ซ้ าซ้อน 
๔.  แนวทางแก้ไข 

 - มีการมอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ EB ด าเนินการประเมินฯ 

+++++++++++++++++++++ 




