
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงพยาบาลได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริต โดยจัดท า ๑ โครงการ ช่ือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต อ.เถิน ประเภทโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ                 
และธรรมาภิบาล โดยมีกิจกรรมท้ังส้ิน ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต อ.เถิน 

๑ ปลูกจิตส านึก
ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

   

 ๑.๑ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านจริยธรรม
ข้าราชการ/วินัย/
ความรับผิดทาง
ละเมิด บูรณาการ
ร่วม รพ./รพ.สต. 
คุณธรรม 

๖ คน -  - โรงพยาบาล ๓ 
คน ได้แก่ นาง
เสาวณี เศวตกุล 
และ นางปิยะพร  
วุฑฒิโกวิทย์  
และนางยุวลี ขาปาง  
 - สสอ.เถิน ๑ คน 
ได้แก่  นายศุภฤกษ์  
ทิฉลาด  
 - รพ.สต. ๒ คน 
ได้แก่ นายวรรณชัย  
ค าป่าแลว  และ นาง
จุรีย์  สุยะชัย 
 



 ๑.๒ เข้าร่วม
ประชุม/อบรม
ฟื้นฟูความรู้ความ
เข้าใจด้าน
จริยธรรม/
ข้าราชการ/วินัย/
ความรับผิดทาง
ละเมิดร่วมกับ 
สสจ.ล าปาง 

 - รพ.๖ คน 
 - สสอ. ๒ คน 
 - รพ.สต. ๑๘ 
คน 

 เบิกตามค่าใช้
สอยจากเงินบ ารุง 

- วันท่ี ๒๖-๒๗ ธ ค 
๕๙ ประชุมพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาล
และคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ ปี ๒๕๖๐ 
จัดโดย สสจ ล าปาง 
ณ วิทยาลัยพยาบาล
ล าปาง 
- วันท่ี ๒๒ มิย ๖๐ 
ประชุมสัมมนา
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมระดับเขต
สุขภาพที่ ๑ ณ 
วิทยาลัยพยาบาล
ล าปาง 
 

 ๑.๓ ถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านจริยธรรม
ข้าราชการ/วินัย 
 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
๓๔๕ คน 

 - วันท่ี ๒๖-๒๙ มิย 
๖๐ประชุม ๔ รุ่น ณ 
ห้องประชุม รพ.เถิน  
จัดโดย รพ.เถิน 

 ๑.๔ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภาครัฐ ITA 
 

๒ คน รพ. ๑ คน  
สสอ. ๑ คน 

 นางปิยะพร วุฑฒิ
โกวิทย์  และ นาย
ศุภฤกษ์  ทิฉลาด 

 ๑.๕ เข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 
 
 
 
 

๔ คน  เบิกตาม
ค่าใช้จ่าย 

 -วันท่ี ๑๓-๑๔ ธค 
๕๙ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข 
(Moph ITA) 
ประจ าปี



 
 
 

งบประมาณ ๒๕๖๐ 
จัดโดย สป.  ณ  
โรงเรียนเชียงใหม่
ออคิด จ.เชียงใหม่ 

 ๑.๖ จัดประชุม
เกี่ยวข้องในการ
จัดท าแบบ
ประเมิน ITA 
 

๑๔ คน  -  ประชุม รพ.
เถิน วันท่ี ๑๖ 
ธค ๕๙ 
 
 

 ๑.๗ ประเมิน ITA 
ตามแบบประเมิน 
Evidence Based 
Integrity and 
Trans Pareney 
Assessment 
EBIT -๑-๑๑ 

 รพ. ๑ คน 
สสอ. ๑ คน 

 -  
จัดท าประเมิน ITA ปี 
๒๕๖๐ ผลการ
ประเมิน  

 -ไตรมาสที่ ๑ ระดับ ๓ 
 -ไตรมาสที่ ๒ ๓๔.๓๙ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ 
ร้อยละ ๗๕ 
 - ไตรมาส ๓ ๙๐.๙๑ 
เกณฑ์ระดับ ๕ ร้อยละ 
๘๕ 
 - ไตรมาส ๔  ๙๔.๕๕ 
เกณฑ์ระดับ ๕ ร้อยละ 
๘๕ 
 

 
 
 

๑.๘ การบริหาร
สัญญา 
 - ก ากับติดตาม
รายงานผลการ
ด าเนินงานงบ
ลงทุน/งบค่าเส่ือม 
เสนอผู้บริหาร  
 - รพ/สสอ ทุก
สัปดาห์ 
 - สสจ เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

รพ ๑ คน  
สสอ ๑ คน 

 - มีการรายงาน
ผลงบค่าเส่ือม
ตามก าหนด 
 

 
 
 

๑.๙ ประชุม/
อบรม ด้านพัสดุ 

รพ.๑๐ คน จนท.
รพ.สต ๒๐ คน/ 
๑ ครั้ง 

๗,๕๐๐ วันท่ี ๒๒ กย ๖๐ 
ประชุม ณ สสอ.เถิน 
พรบ.พัสดุปี ๒๕๖๐ 



 ๒. ระบบควบคุม
ภายใน – ตาม
ระเบียบ คตง. 
ตาม FAI 
 

๓ หน่วยงาน - ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ๓. ระบบ
ตรวจสอบภายใน 

   

 - ตรวจสอบ 
รพ.สต. 

๑๘ แห่ง ๒ ครั้ง/
ปี 

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
กพ.๖๐ , สค.๖๐ 

 - ทีม
ตรวจสอบภายใน
จาก สสจ ล าปาง 
๑ ครั้ง 

รพ.๑  
สสอ ๑ 
รพ.สต ๑ 

 ๑๖ กพ ๖๐ 

     
 
 

และจากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการดังกล่าว เนื่องจากเป็นแผนยุทธศาสตร์ต้องจัดท าตามโครงการ
หลักของส านักงานสาธารณสุข ซึ่งแผนอาจจะยังไม่ครอบคลุม และการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การฯ ยังคงมุ่งเน้นการวัดผลเชิงปริมาณยังไม่วัดผลเชิงคุณภาพโดยเฉพาะกิจกรรมควบคุมภายใน แต่
อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลได้บูรณาการงานควบคู่กับโรงพยาบาลคุณธรรม เป้าหมายเพื่อให้มีคนดี 
มีน้ าใจ มีอยู่ในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล โดยได้ก าหนดคุณธรรมหลัก ๓ ประการ คือ พอเพียง  
รับผิดชอบ  และเสียสละ 
 
ข้อดี 

1. การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าน้าท่ีของรัฐเกิดความตระหนัก
ในการท างานท่ีเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมายและเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 

2. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน 
3. เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึด

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเสริมสร้างและป้องกันการทุกจริตในหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ประชาชนเกิดความมั่นใจการท างานของภาคราชการมากขึ้น ลดจ านวนการร้องเรียนเพิ่ม
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของภาคราชการ 

 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อเสีย 
 การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจ าและ
บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- การจัดอบรมให้ความรู้  กรณีเข้ารับการอบรมซึ่งทางจังหวัดจัดจะเป็นตัวแทนแห่งละ ๑-๒ คน 
แล้วผู้เข้ารับการอบรมจะต้องไปถ่ายทอดความรู้ซึ่งถ่ายทอดความรู้จะถ่ายทอดไปไม่ครบถ้วน 

- การจัดหาวิทยากรท่ีดีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเรื่องท่ียากขาด
งบประมาณในการสนับสนุน 
 
ข้อเสนอแนะ 
.- งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา 
 โรงพยาบาลเถิน ได้พิจารณาแล้วพบว่าในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานและเห็นควรให้น าเสนอ
ประเด็นดังกล่าวให้ท่ีประชุมพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ จัดท าแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป 

  


