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ค าน า 

 โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 โดยให้เป็นไปตามแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการร่วมกับแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
เพ่ือมุ่งเน้นให้ลดและปิดโอกาสการทุจริตในองค์กร และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม    
และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ทีก่ าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องน ามาตรการป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญในการน าไปด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมและมีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
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  รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
โรงพยาบาลขุนตาล ได้มีการจัดท าแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภายในโรงพยาบาลขุนตาล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

โดยโรงพยาบาลขุนตาล  ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแนวทาง และรายงานผล
การด าเนินงานให้ทราบ ในรอบ 6 เดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. ด้านความโปร่งใส 

๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลขุนตาล สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุนตาล 

ผลการด าเนินการ 
การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ

โรงพยาบาลขุนตาล  ได้น าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสมเกิด
การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันรวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้
ใหม ่ๆ  

 
2. ด้านความพร้อมรับผิด 

2.๑ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล    และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  

2.๒ การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 
ผลการด าเนินการ 

  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ มีการก าหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจนได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

2.๓ ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ทั้งในส่วนงานย่อยและใน
ส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ จัดส่งรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเชียงรายและอ าเภอ   
ขุนตาล เรียบร้อยแล้วภายใน 30  กันยายน 2563   
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3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
๓.๑ ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการด าเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์ / ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์ และได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเวปไซต์
http://www.maeram.go.th/ และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

๓.๒ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลการด าเนินการ  การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย / ระเบียบข้อบังคับ / วิธีการปฏิบัติ

ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซต์ 
๓.๓ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการด าเนินการ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน / ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการ

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลขุนตาลความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

4.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชน / เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ผลการด าเนินการ  
โรงพยาบาลขุนตาล ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการส่งเสริมยกย่องเชิด

ชูคนดี ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี และคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
 
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

5.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร  
ผลการด าเนินการ 
โรงพยาบาลขุนตาลได้จัดท า  

๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๒) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  
๓) จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  

5.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ผลการด าเนินการ 
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.๓ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมาที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินการ 
ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม  

5.๓.๑ ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต  
5.๓.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล  
5.๓.๓ ด้านการเงิน  
5.๓.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน 

มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน  ยกเว้นด้านการ
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุมภายใน  
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1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต   จ านวน 1 ครั้ง  
2) ด้านทรัพยากรบุคคล                               จ านวน 1 ครั้ง  
๓) ด้านการเงิน                                         จ านวน ๕ ครั้ง  
4) ด้านการควบคุมภายใน                             จ านวน 5 ครั้ง  

 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

6.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ผลการด าเนินการ 
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขุนตาล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจ านวน 150 คน 
 

ปัจจัยสนับสนุน 
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ

ประสบความส าเร็จดังนี้  
๑) การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปเป็นการ

สร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  
๒) โรงพยาบาลขุนตาล มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใสจัดตั้งศูนย์

ประสานราชการใสสะอาดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook  

 
ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลขุนตาล เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภา
เทศบาลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯ มีข้อ จ ากัด เรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิก
สภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้านท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบ
ภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ าเสมอแม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน  แต่เป็นการ
ก าหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบให้

เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยน าผลการประเมินมาใช้

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสสมเหตุสมผล 
4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายในโดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
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เอกสารอ้างอิง  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข tel  025901330 

www.stopcorrruption.moph.go.th 
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