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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจรติประพฤติมิชอบและส่งเสรมิจรยิธรรม โรงพยาบาลห้วยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา  
จดัท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด  าเน ินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และ          เป็น
ก ร อบก า รด า เ น ิน ง า นป ้อ ง ก ันแ ล ะป ร าบป ร ามก า ร ท ุจ ร ติ ภ า ย ใ น โ ร งพย าบ า ล                       
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้ภายในองค์กรด าเนินการ
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว  พรอ้มทั้งระบุปัจจยัสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงแผนงานฯ  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการประเมิน
ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งในการประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัต่อไป 

 

    โรงพยาบาลห้วยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา 
         ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

สารบญั 

 

เรือ่ง                      หน้า 

บทน า             ๑ 

การด าเนินงานเสรมิสรา้งจติส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครฐัตามหลักธรรมาภิบาล  ๑ 
การบูรณาการหน่วยงานภาครฐัในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ    ๒
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งในการการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติภาครฐั   ๒
พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าทีข่องรฐั  ในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติภาครฐั  ๔ 
ปญัหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะ       ๔
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 
ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

บทน า 

 โรงพยาบาลห้วยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา ได้มีการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใชเ้ป็นกรอบด าเนินงาน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภายในโรงพยาบาล  โดยจดัท าแผนปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อ
วัดผลส าเรจ็ในการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ในองค์กรรบัไปด าเนินการ บัดน้ีการด าเนินการตามแผนฯ            ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้ส้ินสุด
ลงแล ้ว จงึขอรายงานผลการด าเนินงาน พรอ้มทั ้งระบุป ัจจยัสนับสนุน ป ัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงแผนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  ดังน้ี                

  

๑. ผลการด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานเสรมิสรา้งจติส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครฐัตามหลักธรรมมาภิบาล  

 ๑. ด าเนินการตามยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครฐัตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยด าเนินโครงการ  ดังน้ี 

๑.๑ โครงการเสรมิสรา้งจติส านึกและค่านิยมข้าราชการ      

การด าเนินการ ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ    
ผลการด าเนินการ 
 ข้าราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัมีความตระหนักและมีจติส านึกทีจ่ะปฏิบัติราชการ
ด้วยความมีคุณธรรมและจรยิธรรม  สามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม เกิดการเรยีนรูร้ว่มกัน มีความสัมพันธอั์นดีระหว่างกันและกัน
ภายในองค์กร  

                                           

๑ 



                 

๑.๒ พิธถีวายสัตย์ปฏิญาณ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธนัวาคม  ๒๕๖๔ 
 การด าเนินการ          
 ให้ข้าราชการและลูกจา้ง รว่มลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณ เปน็ข้าราชการทีดี่ของ
แผ่นดิน  
   ผลการด าเนินการ 
 โรงพยาบาลห้วยแถลง โดยผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในองค์กร                    
รว่มลงนามถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพ่ือให้ทุกคน         ใน
องค์กร มีจติส านึก ทศันคติ ในการท างานทีมุ่่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
สืบไป 
 
๒. การบูรณาการหน่วยงานภาครฐัในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติ 
 ๒.๑ โครงการ แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 
 การด าเนินการ          
 จดัท าแผนและจดัท าสรุปผลการควบคุมภายใน  
   ผลการด าเนินการ 
 ๑. เกิดความม่ันใจในการด าเนินงาน ความมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความคุ้มค่าของการใช้
จา่ยเงนิงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชือ่ถือได้ของข้อมูลทางการเงนิและการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง ชว่ยให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางทีดี่ขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์หรอื
เปา้หมายทีก่ าหนดไว ้
 
๓. เสรมิสรา้งความเข้มแข็งในการการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 
 ๓.๑ ระบบรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข์ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 การด าเนินการ   
 รบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นไม่ได้รบัความเปน็
ธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจา้หน้าทีใ่นองค์กรผ่านทางWebsite/Facebook/ E-
mail ของโรงพยาบาลห้วยแถลง 
   ผลการด าเนินการ 
 ได้ด าเนินการตรวจสอบเรือ่งรอ้งทกุข์ และเรือ่งรอ้งเรยีนผ่านทาง Website 
http://www.huaithalaenghospital.com/ชอ่งทางรบัรอ้งเรยีน รวมถึง Facebook /E-mail 
ของโรงพยาบาลห้วยแถลง 

๒ 
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file:///C:/Users/USER/Downloads/ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์%20%0bการดำเนินการ%0bรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรผ่านทางWebsite/Facebook/%20E-mail%20ของโรงพยาบาลห้วยแถลง%0b%20%20ผลการดำเนินการ%0bได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์%20และเรื่องร้องเรียนผ่านทาง%20Website%20http:/www.huaithalaenghospital.com/ช่องทางรับร้องเรียน%20รวมถึง%20Facebook%20/E-mail%20ของโรงพยาบาลห้วยแถลง


                 

๔. พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าทีข่องรฐั  ในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 
 ๔.๑ จดัท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณเเละบุคลากร  
 การด าเนินการ          
 จดัท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณเเละบุคลากร 
   ผลการด าเนินการ 
 ๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
 ๒) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทจุรติประพฤติมิชอบ 
 ๓) จดัท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
 เพ่ือเปน็เครือ่งมือให้บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถใชเ้ปน็แนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพเปน็ระบบทีส่ามารถวัดผลได้จรงิ และน าไปสู่ การปรบัปรุงการกิจกรรมและการ
จดัท าแผนงาน ในปต่ีอ ๆ ไป 
 
 ๔.๒ จดัท าหลักเกณฑ์วิธรีบัฟังข้อรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์  
 การด าเนินการ          
 จดัท า หลักเกณฑ์วิธกีารรบัฟังข้อรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์  
   ผลการด าเนินการ 
   ๑) มีการจดัท าหลักเกณฑ์วิธรีบัฟังข้อรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ พรอ้มคู่มือประชาชนแจกแก่
ประชาชนผู้มารบับรกิาร 
 

๔.๓ การจดัระบบรบัฟังข้อรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ การแจง้เบาะแสการทจุรติ การจดัการทาง
ชอ่งทางรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส/ความคิดเห็น 

 - ตู้รบัข้อรอ้งเรยีน 
 - Website http://www.huaithalaenghospital.com/ชอ่งทางรบัรอ้งเรยีน 
 - เบอรโ์ทรศัพท ์ 044-301367 
การด าเนินการ              
จดัท าระบบรบัฟังข้อรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์  แจง้เบาะแสการทจุรติ    
ผลการด าเนินการ 
มีการจดัท าระบบรบัฟังข้อรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์  แจง้เบาะแสการทจุรติ  เผยแพร่
ประชาสัมพันธท์าง Website โรงพยาบาลห้วยแถลง 

 

๓ 

http://www.huaithalaenghospital.com/ช่องทางรับร้องเรียน


                 

๒. ปจัจยัสนับสนนุ 

ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปจัจยัในการสนับสนุนและผลักดันใน
การด าเนินการประสบความส าเรจ็ ดังน้ี 
๑) โรงพยาบาลห้วยแถลง  มีการสรา้งกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปรง่ใส โดยมี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                  
๒) มีการการด าเนินงานด้านระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบรหิารโรงพยาบาล เปน็การสรา้งระบบปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบได้ในระดับหน่ึง 
๓) มีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารและรบัเรือ่งรอ้งเรยีนผ่านทาวชอ่งทาง ทาง Website / 
Facebook /E-mail ของโรงพยาบาลห้วยแถลง 
  

๓. ปญัหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ในการด าเนินการโครงการบางหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ทีก่ าหนดไว้
เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร และงบประมาณ 
 

๔. ขอ้เสนอแนะ  
๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม  จรยิธรรม  ไม่กระท าการทจุรติพฤติ
มิชอบให้เปน็รูปธรรมมากขึน้ 
๒. พัฒนาระบบประเมินผลการสรา้งธรรมาภิบาลในระดับบุคคล  โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

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

 

๔ 


