
 
 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติการป้องกัน                  

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ           
ประจ าปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลคลองใหญ่ 

อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 



ค าน า 
         โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ.2565 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2565) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติจากภัยการทุจริตยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทน า 

                 การด าเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่ง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561-2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 5 (พ.ศ.2560-2564) 

                เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) โรงพยาบาลคลองใหญ่จึงได้ตระหนักและ
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคม
อย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม โรงพยาบาลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 ตาม
มาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป. 1ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก,ป้องกัน , ปราบปราม , เครือข่าย)  
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 6 กระบวนการ ดังนี้   

1. กระบวนการปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
2. กระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
3. กระบวนการสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติกับภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต 
4. กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
5. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสงเสริมให้ผู้บริหารโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราดแสดงเจตจ านงในการ

ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตในการ

ปฏิบัติราชการ 
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบ
การทุจริตตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. มีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยกลุ่มงานการจัดการของโรงพยาบาล อาจ

ได้ผลในบางโครงการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องภาระงานปกติท่ีต้องรับผิดชอบ 
ความรู้ความสามารถและอาจขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้มีการตรวจสอบ
ท่ีไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

2. ไม่มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบท่ีไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบแต่
เป็นการก าหนดเชิงสัญลักษณ์มากกว่ามีการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบท่ี
ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม 

ไม่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบอันจะท าให้เสื่อมเสียให้เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

2. พัฒนาระบบประเมินการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยน าผลการ
ประเมินมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 



รายงานผลการก ากับติดตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม 
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

...................................................................... 

      โรงพยาบาลคลองใหญ่ขอรายงานผลการก ากับติดตามจากการด าเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลคลองใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

     1.1.กิจกรรมที่ส าเร็จรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนคม 2565) 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1.การประกาศนโยบาย , เจตจ านงการต่อต้านทุจริต
ผู้บริหาร 

28 ธันวาคม 2564 ด าเนินการแล้ว  

2.ทบทวนคณะกรรมการ ITA 20 ธันวาคม 2564 ด าเนินการแล้ว  
3.ประชุมคณะกรรมการ ITA 20 ธันวาคม 2564 ด าเนินการแล้ว  
4.จัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 14 มีนาคม 2565 รอด าเนินการ  
5.การรายงานผลการตรวจสอบงานพัสดุตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 

31 มีนาคม 2565 รอด าเนินการ  

6.การแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่เว็ปไซต์ 1 ตุลาคม 2564 ด าเนินการแล้ว  
7.การจัดท าคู่มือ  ประกาศมาตรการการรับสินบน 10 พฤศจิกายน 2564 ด าเนินการแล้ว  
8.การประชุมคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน 9 มีนาคม 2565 ด าเนินการแล้ว  
9.การจัดท าโครงการตามภารกิจหลักในระบบ  ITA 14 มีนาคม 2565 ด าเนินการแล้ว  

   2.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ การมองเห็นความส าคัญของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารทุกท่าน 
บุคลากรในโรงพยาบาลคลองใหญ่ให้ความร่วมมือและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม 
   3.อุปสรรค คือ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ไม่เท่าจ านวนที่ตั้งเป้าหมายเนื่องจากสภาวะโรคระบาด 
โควิด-19 

                                                          
                                                                           (นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ) 

                                                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                             ทราบ 

                                            
   (นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์) 

                                                                นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 


