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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

จิตพอเพียงต้านทุจริต

อบรมแก่บุคลากรโรงพยาบาลฮอด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ประชุมเจ้าหน้าที่เดือน พฤศจิกายน 2562 (100 % )

โดย นายพิษณุ สุดใจ  นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ
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EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปล่ียน
ความรู้ภายในหน่วยงานในการ
ให้ความรู้เร่ืองการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน จติพอเพยีงต้านทุจริต 
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
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แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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ข้อ 1 หลักฐานการจัดการประชุม ปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน  

ข้อ 2 รายช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุ

ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ระบวุนั เวลา สถานท่ีจดักิจกรรม

ข้อ 4 รายงานสรุปผลการจดัการประชมุ ปรากฏการขออนญุาตน าเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์

ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน Web site  

ข้อ 6 Print Screen  จาก Web site
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คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลฮอด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
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ผลประโยชน์ทับซ้อน ใชอ้ยู่ ๓ อย่าง

๑ .ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง กั น ร ะ ห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม(ประโยชน์สาธารณะ) 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
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หมายถึง “ความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สาธารณะที่
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ”
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ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ 
ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน
(pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน
(non-pecuniary) 

มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคต/ิเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
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- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่

ต้องจ ากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล

ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ไปหา

ผลประโยชน์ในต าแหน่งหรือในงานใหม่

– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 



10

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
- หาประโยชน์ให้ตนเอง
- รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน
- ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่
- ท างานหลังออกจากต าแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท 
- การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
- ให้ทิปพนักงานโรงพยาบาลเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
- ช่วยให้ญาติมิตรท างานในหน่วยที่ตนมีอ านาจ
- ชื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน
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จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน

2. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างาน

4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

5. การกระจายงบประมาณ

6. การปรับการลงโทษ

7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อ
พิพาท

8. การรับของขวัญของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่
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ไม่ใช้น  าประปาหลวง

ล้างรถส่วนตัว

ไม่น ารถยนต์หลวงมาใช้

ในธุระส่วนตัว
ไม่น าอุปกรณไ์ฟฟา้ส่วนตัวมา

ชาร์ตทีท่ างาน

ไม่น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้

ส่วนตัว
ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง

ส่วนตัว

ไม่รับของขวัญจากผู้มา

ติดต่อราชการ
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- ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 

- สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผดิ 

- ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน*
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1 ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

ผลประโยชน์สาธารณะ

2 ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐาน 

3 ฯลฯ
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1. ความฉับไว
2. ความถูกต้องแม่นย า
3. ความรู้

4. ประสบการณ์

5. ความคดิสร้างสรรค์ ( Creative ) หมายถงึ คิดริเร่ิม 
สิ่งใหม่ๆ  มมุมองแปลกใหม ่ที่เรียกวา่” นวัตกรรม”

ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

ผลประโยชน์สาธารณะ
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ท างานอย่าไร

1. รู้จักตัง้เป้าหมายในการท างาน ” เปรียบเสมือนเรือที่มีหางเสือ “
2. รู้จักบริหารเวลา
3. การเพิ่มความม่ันใจในการท างานให้ตนเอง

4. มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีม ( Team 
Work )
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วริิยะหมายถงึความเพียรพยายามในงานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้บรรลผุลส าเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ

ใช้ อิทธบิาท 4 ” ในการท างาน คือ
ฉันทะ หมายถึง ต้องมีความพอใจและรักใคร่ในงานที่ท า

อยา่งจริงจงั

จติตะ หมายถึงการมีใจจดจ่อตอ่งานที่ท า มีสมาธิ ไม่วอกแวก
ท างานผิดพลาดน้อย

วมัิงสา หมายถึง การทบทวน ตรวจสอบงานท่ีท าอยูเ่สมอ ถ้า
เบ่ียงเบนไปจากเป้าหมาย

5. ต้องมีคุณธรรมในการท างาน
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6. ฝึกเป็นคนที่ชอบกระท าหรือลงมือปฏบัิตมิากกว่าพูด

7. รู้จักกระตุ้นเตือนตัวเอง ( to remind ) หรือสร้าง
แรงจงูใจ ( Motivation) ภายใน ให้อยากท างาน
ตลอดเวลา องค์การเปรียบเสมือนบ้านของเรา

8. ปรับทัศนคต ิและค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเสียใหม่
เช่น .การท างานเป็นเลน่ . .การประจบสอพลอ . การมีเส้นสาย
หรือระบบพรรคพวก . . การเกรงใจโดยไร้เหตผุล . ตลอดจน
นิสยัท่ีไมพ่งึประสงค์ เช่น ขีเ้กียจ .. ขีโ้กง. ขีฉ้้อ. ขีอ้ิจฉา. ขี ้
ประจบ…

9. สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน

สรุป ! งานคือชีวติ ชีวติคืองาน หากงานดี ชีวติกจ็ะดีตาม หาก
ขาดงาน กคื็อขาดชีวติ
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ผลการด าเนินการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไตรมาส 2

ในการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลฮอด

ผลการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไตรมาส 2
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ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐาน 

ผลประโยชน์สาธารณะ
re

re 2 
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มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อตกลงร่วมระดับเขต

-ทุกกลุ่มงานทั้งภารกิจหลักและสนับสนุน ให้ท ามาตรฐานงาน
ทีส่ าคัญ เป็นโฟลชาร์ต ภารกิจหลัก (10 กลุ่มงาน) ภารกิจ
สนับสนุน(กลุ่มงานการจัดการ บังคับให้มี โฟลชาร์ต งานการเงิน 
งานพัสดุ งานธุรการ) อย่างละ 1 โฟลชาร์ต ในไตรมาส 2
ไตรมาส 3 อย่างละ 2 โฟลชาร์ต ไตรมาส 3 อย่างละ 3 โฟล
ชาร์ต (กระทรวงเอาทุกโพลชาร์ต)
-กรณีบางหน่วยงานที่ไม่มีโฟลชาร์ต ก็ให้เอา unitprofile มา
แนบตามมาตรฐานการเขียน unit profile ha คือ กิจกรรม
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ เอามาใส ่ 2 กิจกรรม
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เพื่อค้นหาความเสี่ยง และหาแนวทางการแก้ไข 

เพื่อปรับปรุงกระบวน FLOW CHART

เพื่อเป็นแผนพัฒนา หรือ CQI
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                     ( Top-Down Flow Chart ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                               
1           2 561 

            

1.                 

   -             

   -                    

   -         

2.         (Admit) 

   -                      

   -                 

   -             

3.                   

   -                

   -             

   -             

   -              

   -             

   -               

4.                  

   -                 

                   

   -           

   -            

5.                    

   -                 

                   

   -           

   -            

7.          

   -                      

   -           

   -           

   -                

                /          

8.                

   -                 

   -                      

   -           /          

   -                      

6.             
-                
-                   
-                



24

จ าหนา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                              ปกติ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
                1            2561 

            

        

 

 

 

 

    

           /    
        

            

                     
-                     

        

 -           

 -            

 

-                     
-                     
-                               
-                                     
-     Medication Reconciliation 

               

                

                      
                     

                 

Progress note 
                     
CPG 

                
          

            

-                  

-                     
-              

-                   



25

 
 
      

                                   
                        
 
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           

                 1            2561 

       

              

 

 

           

    –                

                 

                   

        

           

 

   

          

         

    



26

     
        

                              
                                
  
 
 
 
 
       
 
     
 
 
                        
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
1            2561 

       

          

           

 

 

   

 

 -               emergency  
-                        

 

                    

                     

        



27

 
                  

 
                                                                                                                        
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                        

   
 
 
 

 
                  

 
                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

                           
1           2561 

            

-         /         
-             

                                      

             

          

            

                      

               /          

         

         ,          
      /             

 



28

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  ไมถ่กูต้อง  

                                                                                 ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
                1            2561 

            

                  

                 

                   
                       

                        

                    

                    

         

              

-                 
-             

-                       

-           

                        

                  

        

                 

   



29

Sevice Profile

หน่วยงาน:รังสีวินิจฉยั

โรงพยาบาลฮอด   จังหวัดเชียงใหม่
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ควำมท้ำทำยและควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ
1. ควำมท้ำทำย

อัตราฟิล์มซ้ าที่เกิดจากการจัด Position จากการวิเคราะห์อตัราฟิล์มซ า้ปี 2561 พบสาเหตุ
อตัราฟิล์มซ า้ท่ีเกิดจากการจดั Position สงูถงึ 33 ครัง้ จงึเป็นความท้าทายท่ีกลุม่งานรังสีต้องท าการ
แก้ไขโดยได้ ตัง้เป้าหมายไว้ให้ลดลง  อยูท่ี่  ≤ 20 ครัง้ในปี 2562

2. ควำมเสี่ยงทำงคลินิก
o เอกซเรย์ผิดคน
o ผิดต าแหน่ง

o ใส่ Marker        
3. ควำมเสี่ยงเฉพำะทำงคลินิกเฉพำะโรค

o เสี่ยงติดโรคทางเดินหายใจ เช่น TB  
o เสี่ยงติดเชื้อจากการสัมผัส สารคัดหลั่งจากผู้รับบริการ

วิธีป้องกันคือ  สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน  และ สวมถุงมือเมื่อต้องสัมผัสตัวหรือ
อวัยวะผู้รับบริการ
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4. ควำมเสี่ยงทั่วไป
o ผู้รับบริการพลัดตกเตียง 

วิธีป้องกันคือ  ซ้อมการฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
o ไฟฟ้าลัดวงจร

วิธีป้องกัน มีการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยสายตา เช่น สายไฟ รางเลื่อน หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า หากพบสิ่งผิดปกติให้ติดป้ายช ารุดแล้วแจ้งไปยังฝ่ายซ่อมบ ารุงทันที
o เกิดเพลิงไหม้

วิธีป้องกัน  ตรวจเช็คถังดับเพลิงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งแล้วจดบันทึกผลการตรวจ
ไว้ด้วย
มีการฝึกซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เมื่อพบเหตุให้ปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้ทันที
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  ้รับบริกำร อุบั ิกำรณ์ / ข้อร้องเรียน แนวทำงแก้ไข 

ผู้รับบริการภายใน 1.ถ่ายภาพไม่สมบูรณ์   
 
 
 
 
2. อ่านค าสั่งแพทย์ไม่ครบ 

  
 

3. เอกซเรย์ผิดท่า 
 

 
4.ติดต่อเจ้าหน้าที่เวร
เอกซเรย์ไม่ได้ 

1.    จัดท าคู่มือ/ตารางเทคนิค 
-ทบทวนเทคนิคการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่โดยนักรังสี เพื่อให้เกิดความ
ช านาญ 
-ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ตรงเซ็นเตอร์ก่อนท าการถ่ายภาพ 
 2 .   ตรวจสอบค าสั่งแพทย์ก่อนเอกซเรย์ทุกครั้ง 
หากพบว่าไม่ตรงกันให้แจ้งกลับไปยังแพทย์เจ้าของไข้ทันที หรือ หากไม่
เข้าใจค าสั่งให้ติดต่อประสานงานแพทย์เจ้าของไข้ 
3.   ทบทวนเทคนิคการถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่ โดย นักรังสี  เพ่ือให้เกิดความ
ช านาญ 
ทวนค าสั่งแพทย์ให้ตรงกับบริเวณท่ีผู้ป่วยบาดเจ็บ หากพบว่าไม่ตรง หรือ ไม่
เข้าใจค าสั่งให้ประสานงานแพทย์เจ้าของไข้ทันที 
4.     ให้เบอร์โทร ัพท์ส ารองไว้ สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 

อุบั ิกำรณ์และข้อร้องเรียน
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  ้รับบริกำร อุบั ิกำรณ์ / ข้อร้องเรียน แนวทำงแก้ไข 

ผู้บริการ
ภายนอก 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรุนแรง  
กระชากแผ่นเอกซเรย์ที่อยู่
ด้านหลังคนไข้แรงจนท าให้
สายน้ าเกลือหลุด ( เดือน 
ตุลาคม 2561) 

ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจน  และท าหนังสือแจ้งเวียนไปหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 
1.เมื่อต้องออกเอกซเรย์เคลื่อนที่ในเวลาท าการ  ต้องมีเจ้าหน้าที่ออก
พร้อมกันไม่น้อยกว่า  2 คน  เพ่ือช่วยเหลือในการจัดท่า 
2.เมื่อต้องออกเอกซเรย์เคลื่อนที่ นอกเวลาท าการหรือในขณะพักกลางวัน 
ให้เจ้าหน้าที่เอกซเรย์แจ้งขอความช่วยเหลือในการจัดท่า  ยกผู้ป่วย กับ 
พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/คนเปล  และ  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ห้ามมิให้
ยกตัวผู้ป่วยเอง  หรือห้ามมิให้ร้องขอกับญาติผู้ป่วยเป็นอันขาด 
3.ก่อนท าการเอกซเรย์ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้แจ้งแก่ญาติผู้ป่วยที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบถึงข้อปฏิบัติ  และ  การจัดท่าต่าง  ก่อนท าการ
เอกซเรย์ทุกครั้ง  

อุบั ิกำรณ์และข้อร้องเรียน
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วำงระบบในกำร รวจสอบกำรปฏิบั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ ำม
ค ่มือหรือมำ รฐำนกำรปฏิบั ิงำน

- Time line ทบทวน  unit profile เพื่อก ากับ ติดตาม ความเสี่ยงเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
- Time line /มาตรการ การรายงานอุบัติการณ์ จากทีมบริหารความเสี่ยง และรายงานการจัดการ
- ก าหนดการ roun ของทีมน า และทีมที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินงานและรายงานผล ให้ผอก ทราบ

ผู้รับผิดชอบ

Flow Chart               ER 

 

 

 

 

                          

                           

                   v/s 

           

           ER 

OPD 

                          

ตรวจรัก า 
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Admit 

       

         .   
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           refer 

                  

 

 

D/C     COC,
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         .

        

                      

        Admit 

 

                     

       Admit 

          

        /                       
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2. ผู้ ป่วย
เสียชีวิต
ระหวา่งสง่ตอ่

-               
                        
                  
               

-                   
                      
       .         .
               

                  
       /
           
PCT

(นางธญัลกั ณ์
สายประเสริฐ)

30  กนัยายน 
2562
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(๓)

ภ         ฎ    ท                    
  ฐ    ภ                        

    ภ         ๆ ท  ส    ญ              
  ฐ/วัตถุประสงค์

(๔)
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(๕)

         ภ    
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         ภ    
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ท           

(๘)

           

         ภ    

(๙)

        

ท        ช  
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-                                         
                 

1.          ฤ  
             
         
      

2. ผู้ ป่วย
เสียชีวิต
ระหวา่งสง่ตอ่

-WI -              WI อยา่ง

ตอ่เนื่อง

-                          ฤ  

                        

      30      

-                            

                  

1.          ฤ  
             
               

2. ผู้ ป่วย
เสียชีวิต
ระหวา่งสง่ตอ่

-               
                        
                  
               

-                      
                        
  .         .   
            

                  
       /
           
PCT

(นางธญัลกั ณ์
สายประเสริฐ)

30  กนัยายน 
2562

              

รำยงำนกำรประเมิน ลกำร รวจสอบกำรปฏิบั ิงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ ำมค ่มือมำ รฐำน งำน ER โรงพยาบาลฮอด
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ตัดยอด 28 กุมภาพันธ์ 2562

1.  ความโปร่งใส 

2.  ความพร้อมรับผิด 

3.  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏบิัตงิาน

4.  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

5.  คุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไตรมาส 2         
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1 ความโปร่งใส การจัดซือ้จัดจ้าง
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1 ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม โครงการคัดกรองเบาหวานความดัน 
ภาพถ่ายกิจกรรม การด าเนินโครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คพสอ.ฮอด ป  2561 
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1 ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล

 

1.การจัดซือ้จัดจ้าง 

2. การมีส่วนร่วม

3.  การเปิดเผยข้อมูล 

4.  การด าเนินงานตามภาระกจิ

5.  การปฏิบัตงิานตามหน้าที่ 

6.  เจตจ านงบริสุทธิ

7. การจัดการเร่ืองร้องเรียน 

8.  การรับสนิบน 

9. การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 10. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

11. แผนป้องกันปราบปราบ 12 มาตรการและความเป็นธรรม
ในการปฏบิัตงิานและการให้บริการ 
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2 ความพร้อมรับผิด การด าเนินงานตามภารกจิ

แผนปฏิบัตริาชการ คพสอ.ฮอด ปีงบประมาณ 2562

ล าดบั โครงการ งบประมาณ
ยุทธฯ 
ท่ี

แหล่งงบ
ฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 ป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 41,300 2 PP62 ภก.วราริณ  ปัญญารัตน์

2 คัดกรองเบาหวานความดันโลหติสูง คพสอ.ฮอด 255,283 1 PP62 นายมงคล  ถาวร   

3 ดาวกระจาย อ าเภอฮอด 18,400 4 PP62 นางคนึงนิจ ศรีสอนใจ  

4 ป้องกันและดูแลด้านสุขภาพจิตแบบใกล้บ้านใกล้ใจ 48,000 2 PP62 นางคนึงนิจ ศรีสอนใจ  

5 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คพสอ.ฮอด 25,430 2 PP62 น.ส.เยาวเรส  ทรัพย์
พอดี    

6 ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ 0-5 ปี อ าเภอฮอด 23,920 1 PP62 นายณัฐภัทร อุนจะน า

7 อบรมเชิงปฏิบัตกิารฟ้ืนคืนชีพส าหรับบุคลากรใน คพสอ.ฮอด 9,060 2 PP62 นางธัญลักษณ์   สาย
ประเสริฐ  

8 ตรวจสุขภาพพระสงฆ์อ าเภอฮอด 32,210 1 PP62 นางคนึงนิจ ศรีสอนใจ  

9 ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดสีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม 24,513 1 PP62 นางคนึงนิจ  ศรีสอนใจ
นางนันทยิา  ยิม้ละมัย

10 พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก 219,565 1 PP62 นายมงคล  ถาวร   

11 GREEN & CLEAN Hospital คพสอ.ฮอด 17,600 1 PP62 นายพษิณุ  สุดใจ 

12 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร อสม.เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวด อสม.ดีเด่น 34,100 3 PP62 นายมงคล  ถาวร  

13 บริหารความเส่ียงและการเขียนรายงานการควบคุมภายใน คพสอ.ฮอด 17,600 4 PP62 นายพษิณุ  สุดใจ 

14 ส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อ าเภอฮอด 86,200 1 PP62 นางคนึงนิจ ศรีสอนใจ  

15 สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อ าเภอฮอด 221,860 3 เงนิบ ารุง นายทองค า  ใบโพธ์ิ

16 อบรมเชิงปฏิบัตกิาร : การเฝ้าระวังอันตรายในอาหารและยาแผนโบราณเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพืน้ท่ี คพสอ.ฮอด 

18,400 1 PP62 น.ส.ปรีชญา  แก้วมูล  

17 อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการมาตรฐาน GMPs และ Primary GMPs 5,450 1 PP62 น.ส.ปรีชญา  แก้วมูล  

18 โรงเรียน อสม. รพ.สต.นาคอเรือ 80,590 3 PP62 นางสมศรี อ้ายจาง

19 ส่งเสริมสุขภาพสตรีและเดก็ 1000 วันแรกแห่งชีวติ อ าเภอฮอด 65,285 1 PPA61
ขยาย
เวลา

น.ส.บุษบงก์ จ๊ะสุนา

20 ลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพด้านยาเสพตดิแบบบูรณาการ อ.ฮอด 120,000 2 งบ
จังหวัด

นางระววิรรณ บุญเพง็

1,364,766

แผนปฏบิัตริาชการ



41

2ความพร้อมรับผิด การด าเนินงานตามหน้าที่

ระดับ
การ

ประเมนิ

ช่วง
คะแนน

ล าดับ
ท่ี

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

คะแนนประเมนิ 
(เรียงจากผู้ท่ีได้คะแนนรวม

มากท่ีสุด)
ผลสัมฤ
ทธ์ิ

สมรรถน
ะ

รวม

100% 100% 100%
ดีเด่น  1 94-97 1 นางสาวดวงใจ ห่านสัมฤทธ์ิทันตแพทย์ ช านาญการ 96 98 96.60

ดีเด่น  2 90-93 1 นาง ฐิตนัินท์
วรรณ
ประสิทธ์ิ พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 92 95 

92.90
2 นาย ธนัน อนิตา นวก.สาธารณสุข ช านาญการ 92 95 92.90

3 นาง ศรีเพญ็ วทินิานนท์ พยาบาลวชิาชีพ
ช านาญการ
พเิศษ 94 90 

92.80
4 นางสาว สุภดิา จินดาหลวง นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการ 94 89 92.50

5 นาง ร าพู
แก้ว
ขอนแก่น พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 94 89 

92.50
6 นาง ลลิตตา จันทรคติ จพ.การเงนิและบัญชี ช านาญงาน 93 89 91.80
7 นาง ศุภานันท์ ค าอุด เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัตงิาน 93 89 91.80
8 นาย นพดล บุญเฉลย นายแพทย์ ช านาญการ 96 82 91.80
9 นาย ทองค า ใบโพธ์ิ พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 96 82 91.80

10 นาง พัชรินทร์ แสนหาญ จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัตงิาน 93 89 91.80
11 นาง รินฤทัย โกฎธิ จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 94 86 91.60

12 นางสาว เชิญขวัญ
ตุลาธรรม
กุล ทันตแพทย์ ช านาญการ 94 86 

91.60
13 นางสาวสิริธร ลิขิตวรกุล ทันตแพทย์ ช านาญการ 93 88 91.50
14 นางสาว ปิยะวรรณ เกษมศรี นวก.สาธารณสุข ปฏิบัตกิาร 93 88 91.50

15 นาง ปพชิยา
อัครวงษ์
พพิัฒน์ จพ.เวชสถติิ ช านาญงาน 94 85 

91.30
ดีมาก  1 86-89 1 นางสาว สุธิพา ตากลม นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัตกิาร 92 82 89.00

2 นาง ธัญลักษณ์
สาย
ประเสริฐ พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 91 84 

88.90
3 นาง ธนวรรณ นภาวรรณพยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 92 81 88.70
4 นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด พยาบาลวชิาชีพ ช านาญการ 92 80 88.40

ผลพจิารณาคะแนนดีเด่น ดีมาก
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2ความพร้อมรับผิด เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร
 

 
 
 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) 

ประจ าป  2562 
................................................. 

 ข้าพเจ้า นายทวิช  แก้วประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล อด  และเจ้าหน้าที่บุคลากร
โรงพยาบาลทุกคน  ขอประกา และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรั กภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวง ์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพ ติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญ มั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและ ักดิ  รีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัด
ในสิ่งที่ ูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความ
ทุกข์ยากของประชาชนและ ท าหน้าที่น าบุคลากรโรงพยาบาล อดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามาร  
ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส 
มุ่งในผลสัม ทธิ ของงาน กล้าหาญในสิ่งที่ ูกต้อง รวม  งการปฏิบัติตนตามค่านิยม MOPH และจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

 ข้าพเจ้าขอ วายสัจวาจาว่า จะประพ ติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และ าสตร์ 
ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเ รษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ  
สิบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

 ประกาศ ณ วันที่  17  มกราคม พ.ศ. 2562 
 

 
   (นายทวิช  แก้วประเสริฐ) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล อด  
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ความพร้อมรับผิด การจัดการเร่ืองร้องเรียน



44

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏบิัตงิาน การรับสินบน

ประเด็น

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน

ข้อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาเพือ่ปอ้งกนัผลประโยชน์

ทับซ้อน

ผลการด าเนินการ

โอกาส ผลกระ
ทบ

ระดับ
ความ

เสี่ยง

ล าดับ
ความ

เสี่ยง

1การจัดหา

พัสดุ

1. การจัดหา

พัสดุไม่เป็นไป

ตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง

2.เจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานเข้า

ไปมี

ผลประโยชน์ทับ

ซ้อนหรือมีส่วน

ได้ส่วนเสียกับผู้

เสนอราคา

-ก าหนดมาตรการในการจดัหาพัสดุ
และประกา ให้ผู้เกี่ยวข้อง อื

ปฏิบัติ 

- โรงพยาบาลได้ก าหนดมาตรการ
ในการจัดหาพัสดุและประกา ให้

ผู้เกี่ยวข้อง ือปฏิบัติ

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานดา้นการ
พัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้

 ูกต้องตามระเบียบฯ

- การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุ

- มีการควบคุมก ากับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม

ระเบียบเช่นการจดัท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ้าเปิดเผย

ราคากลางการเผยแพร่ประกา 
ฯลฯ ซ ่งจะต้องเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของโรงพยาบาลให้ครบ ้วน

- มีการควบคุมก ากับตรวจสอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการน า

แผนการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี
การเปิดเผยราคากลางการ

เผยแพร่ประกาฯลฯ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาล

- จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบบุคลากรใน

หน่วยงาน  งความเกี่ยวขอ้งกบัผู้
เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างและ

แจ้งให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างทกุหน่วย
ในโรงพยาบาล

- มีการจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงาน  งความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ

จัดซื้อจัดจ้างฯ
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ประเด็น

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการด าเนินการ

โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง

ล าดับ

ความเสี่ยง

1.การจัดหา

พัสดุ

3.เจ้าหน้าท่ีหรือหัวหน้า

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ในการ

จัดซื้อจัดจ้างท าธุรกิจของตัวเอง

หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

-ก าหนดให้หน่วยจัดซื้อทุกหน่วยใน

โรงพยาบาลแนบแบบแสดงความบริสุทธิ ใจใน

การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการ

เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุและเอกสารรายงานจัดซื้อจัด

จ้างทุกชุด

- หน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลแบบ

แสดงความบริสุทธิ ใจในการจัดซื้อจัดจา้งฯ

ในเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจา้งทุกชุดโดย

ฝ่ายการเงินจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารให้

 ูกต้องครบ ้วนก่อนที่จะเบิกจ่ายเงิน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏบิัตงิาน การรับสนิบน

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน ข้อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาเพือ่ปอ้งกนั
ผลประโยชน์ทับซอ้น

ผลการด าเนินการ

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ล าดับความ
เสี่ยง

2 การใช้ร 

ราชการ

1. ใช้ร ราชการไม่ กูต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรวี่าดว้ยร ราชการพ.  . 

2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ

- ก าหนดมาตรการในการใชร้ ราชการ และประกา ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคน ือปฏิบัติ

- มีการก าหนดมาตรการในการใชร้ ราชการ และ
ประกา ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ือปฏิบัติ
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต พอเพียง มีวนัิย สุจริต จติอาสา
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต พอเพียง มีวนัิย สุจริต จติอาสา
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต รวมกลุ่มตรวจคลัง
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การวเิคราะห์ความเส่ียง

หน่วยงานบันทึกเสนอ
ความต้องการใช้

จัดท า
รายงานขอซื อ/ขอจ้างเสนอ

ผู้บังคับบญัชาอนมุตัิ
(ในระบบ e-gp)

จัดท ารายงานผลการ
พิจารณาสั่งซื อ/สั่งจ้าง

เพ่ืออนุมัติรับราคาซื อ/จ้าง
จากบริษัท/ห้าง/ร้าน

(ในระบบ e-gp)

สั่งซื อวัสดุ/ครุภณัฑ์
จากบริษัท/ห้าง/ร้าน        
ที่ได้รับการพจิารณา

สั่งซื อ/สั่งจ้าง

ส่งมอบวัสด/ุครุภัณฑ์ และท า
การตรวจรับ

(ในระบบ e-gp)

รวบรวมเอกสารส่งให้
ฝ่ายการเงิน

ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ

ราชการ
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การจัดการความเส่ียง

 
            
 

ประกา โรงพยาบาล อด 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล อด  

------------------------------------------- 
 โดยที่โรงพยาบาล อดมีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรม
มาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม และให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซ ่ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่า มีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ 
โรงพยาบาล อดจ งได้ก าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล อดเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบ
ได้ โดยมีมาตรการก าหนดแนว ทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.ย ด ือ ก หมาย ก ระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด 
 2.วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
 3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส าน กและความโปร่งใสสามาร ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 4.ค าน ง  งประโยชน์ของหน่วยงาน/ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก และความ ูกต้อง
ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
 5.ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน/ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 6.ไม่เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรง/อ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง/ผู้อื่น โดยมิชอบ 
 7.ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 8.ไม่ให้ข้อมูลภายในที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน ่ง/พวกพ้องของตน 
 9.ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเ   อ มีน้ าใจ แต่ต้องไม่เป็นปฏิป กษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น
ธรรม 
 10.ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ พ งควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ก าชับให้ผู้ปฏิบัติตามก ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด กรณีพบว่ามีการประพ ติปฏิบัติไม่เป็นไปตามก หมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องให้รายงาน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันทีเพ่ือพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือด าเนินการ
อ่ืนที่เหมาะสมเพื่อความ ูกต้องและเป็นธรรม 
 11.หากผู้บังคับชาด้านพัสดุเห็นว่า มีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นข ้นไป 
เพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือด าเนินการทางวินัยโดยทันที 
 

              ประกา  ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ. . 2562 
 
 
     (นายทวิช   แก้วประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาล อด 

 

PDCA



51

ความท้าทายและความเส่ียงที่ส าคัญ
1. ความท้าทาย
1) มาตรฐานความเร็วในการใช้รถ
2) สภาพถนนและการจราจรภายนอกเป็นส าคญั
3) การจดัสนิใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนัทว่งที
4) การไว้วางใจระหวา่งผู้ใช้บริการกบัพนกังานขบัรถถือเป็นส าคญัทีส่ดุ

2.ความเสี่ยงทัว่ไป (non-clinical risk)
1) การเกิดอบุตัิเหตโุดยไมค่าดคิด
2) การสมัผสัหรือโรคติดตอ่จากผู้ ป่วยโดยตรง
3) สภาพของรถยนต์ใช้งานกรณีเสียกะทนัหนั

unit profile งานยานพาหนะ
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การปรับปรุงงานยานพาหนะ ปี 2562

ภำรกิจ ำมกฎหมำยที่จัด ั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจ ำมแ นกำรด ำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรัฐ/   ถ    ส   (3)

(๔)
ควำมเสี่ยง

(๕)
กำรควบคุมภำยใน

ที่มีอย ่

(๖)
กำร

ประเมิน ล
กำรควบคุม

ภำยใน

(๗)
ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอย ่

(๘)
กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

(๙)
หน่วยงำน

ที่รับ ิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ

งานยานพาหนะ
วั ถุประสงค์
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร

บริการส่ง Lab /      
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การสง่ Lab /                        

อุปกรณเ์ครื่องมือ
ทางการแพทยใ์น
รถพยาบาลไม่

ครบทุกคัน

-ส่งช้า

-มผีู้รับผิดชอบตรวจเช็ค
เครื่องมืออุปกรณท์าง
การแพทยจ์ากฝ่ายการ

พยาบาลทุกวัน

- การควบคุมที่มีอยู่ควบคุม
ไดเ้ป็นบางส่วน  กรณีส่ง  
LAB        ( CD4 )          
                           
       

-         LAB  ( CD4 )      
             15.00

 .(        /         )

เพียงพอ และ
ปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง

มีเพียงพอ และ
ปฏิบัติตาม
อย่างต่อเนื่อง

อุปกรณภ์ายในรถ 
refer            
    (            
     )

-        Lab / 

            
ขาดการ

ประสานงาน

-จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทืย์ภายในรถ refer

ให้ครบทุกคัน

-               
                  
                  ๑
                  
              lab 
                    
             10.00  . 

งานพัสดุ /31 
       2562

งานยานพาหนะ
14 มกราคม 2562

ไม่น ารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว
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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ไม่น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้

ส่วนตัว

ไม่ใช้น  าประปาหลวง

ล้างรถส่วนตัว

มีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ว่าจะท า

เรื่องใดในที่ประชุม
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 100% ในวันนีน้ะครับ
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โครงการสร้างเสรมิธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงพยาบาลฮอด ประจ าป ี2562

จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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โครงการสร้างเสรมิธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงพยาบาลฮอด ประจ าป ี2562

จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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โครงการสร้างเสรมิธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โรงพยาบาลฮอด ประจ าป ี2562

จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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แผนปฏิบตัิการ:โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพฒันาระบบบริหารจดัการในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต โรงพยาบาลฮอด ประจ าปี 2562

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
งบประมา

ณ
กิจกรรม

Timeline ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ต.ค.-61พ.ย.-61
ธ.ค.-
61ม.ค.-62ก.พ.-62 มี.ค.-62

เม.ย.-
62พ.ค.-62

มิ.ย.-
62

ก.ค.-
62

ส.ค.-
62

ก.ย.-
62

1 ตลาดอาหาร
ปลอดภยั ตลาดสี
เขียว รัก ์
สิ่งแวดล้อม 

24,51
3

1 ประชมุเชิงปฏิบตัิการคณะท างาน
พฒันาแนวทางการด าเนินงานตลาด
อาหารปลอดภยั ตลาดสีเขียว รัก ์
สิ่งแวดล้อม

ครัง้ท่ี1 นางคนึงนิจ  ศรี
สอนใจ       นาง
นนัทิยา  ยิม้ละ
มยั  นายพิ ณุ
สดุใจ2 ตลาดปลอดภยัโรงพยาบาลฮอด

3 ตรวจคณุภาพอาหารโรงครัวใน
โรงพยาบาล

4 จดัท าแปลงสาธิต
ปลกูผกั จิตอาสา
ปลกูผกัหมนุเวียน

2 บริหารความ
เสี่ยงและ
การเขียน
รายงานการ
ควบคมุ
ภายใน คพ
สอ.ฮอด 

17,60
0

1 อบรมการบริหารความเสี่ยงและการ
เขียนรายงานการควบคมุภายใน (22 
ม.ค.62) 

นายพิ ณ ุ สดุใจ 

2 ประชมุชีแ้จงเพ่ือให้หนว่ยงานค้นหา
ความเสี่ยง

นายพิ ณ ุ สดุใจ 

3 ประชมุพิจารณาความเสี่ยงทกุ
หน่วยงาน

คณะกรรมความ
เสี่ยงและควบคมุ
ภายใน

4 ด าเนินการปรับปรุงความเสี่ยง คณะกรรมความ
เสี่ยงและควบคมุ
ภายใน

3 มาตรการปิด
เปิด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้
า

1 ก าหนดมาตรการปิดเปิด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

คณะกรรมการ
บริหาร

2 ท าแบบส ารวจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า นายพิ ณ ุ สดุใจ 

3 ติดตามตรวจสอบมาตการเปิดปิด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

คณะกรรมการE
NV

การก ากับตดิตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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งาน/กิจกรรม/

โครงการ

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงานผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการ

งบ pp ปี 2562
หมายเหตุ

สร้าง

จิตส านึก

และ

ปลูกฝัง

ความ

ซ่ือสัตย์

สุจริต

สร้าง

กลไกการ

ป้องกัน

การ

ทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภา

พ
ในการ

ป้องกัน
การทุจริต

งบ

บูรณาการ

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย

โครงการบริหาร

ความเสี่ยงและ

การควบคุม

ภายใน งบ pp ปี 

2562

1 หน่วยงานมีกิ

จรรม ค้นหา

ความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงาน 

เพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต ไม่น้อย

กวา่ ร้อยละ 

80 เปอรเ์ซ็นต์

28
หน่วยง

านย่อย

28 หน่วยงาน - - - √ √ 

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม
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โครงการ

ตลาดอาหาร

ปลอดภัย 

ตลาดสเีขียว 

กิจกรรมที่ 4

3 มตีลาดอาหารปลอดภัย

สนับสนุนเกษตรกร ให้มาจ า

หน่วยผักที่ปลอดภัยท่ี

โรงพยาบาล เดือนละไมน้่อย

กว่า 4 ครั้ง

2.หน่วยงานมีจิตอาสา เข้า
ร่วมกิจกรรมปลกูผกัสวนครัว 
หมนุเวียน  เพ่ือให้ได้ผกั
สมนุไพรท่ีปลอดภยัไม่มี
สารเคมี น าไปประกอบ
อาหารท่ีโรงครัวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 เปอร์เซน็ต์  

1 แห่ง

28
หน่วยงาน

1 แห่ง

28 หน่วยงาน

-

-

-

-

-

6,600

√ 

√ 

มาตรการ

เปิด-ปิด 

เคร่ืองใช้ไฟ

ฟ้า

4 หน่วยงานมีมาตรการการ
ปิดเปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตาม
ความจ าเป็น พอเพียง ให้เกิด
ความประหยดั และการ
อนรัุก ์พลงังาน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 เปอร์เซน็ต์

28
หน่วยงาน

28 หน่วยงาน - - - √ 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน
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แ นปฏิบั ิกำร:โครงกำรสร้ำงเสริมธรรมำภิบำลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริ  โรงพยำบำลฮอด ประจ ำปี 2562

ล ำ
ดับ

โครงกำร/
กิจกรรม

งบปร
ะมำ
ณ

กิจกรรม

Timeline   ้รับ ิด
ชอบ

โครงกำรต.ค.
-61

พ.ย.
-61

ธ.ค.
-61

ม.ค.
-62

ก.พ.
-62

มี.ค.-
62

เม.ย.
-62

พ.ค.
-62

มิ.ย
.-

62

ก.ค
.-

62

ส.ค
.-

62

ก.ย
.-

62
1 ตลาด

อาหาร
ปลอดภัย 
ตลาดสี
เขียว รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

24,5
13

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงาน
ตลาดอาหารปลอดภัย 
ตลาดสีเขียว รักษ์
สิ่งแวดล้อม

ครั้ง
ท่ี1

นางคนึง
นิจ   รี
สอนใจ       
นางนันทิ
ยา  ยิ้ม
ละมัย  
นาย
พิษณุ
สุดใจ

2 ตลาดปลอดภัย
โรงพยาบาลฮอด

3 ตรวจคุณภาพอาหาร
โรงครัวในโรงพยาบาล

4 จัดท าแปลงสาธิตปลูก
ผัก จิตอาสาปลูกผัก
หมุนเวียน
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แ นปฏิบั ิกำร:โครงกำรสร้ำงเสริมธรรมำภิบำลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริ  โรงพยำบำลฮอด ประจ ำปี 2562

กิจกรรม

Timeline

  ้รับ ิดชอบ
โครงกำรต.ค.-

61
พ.ย.-

61
ธ.ค.
-61

ม.ค.-
62

ก.พ.-
62

มี.ค.-
62

เม.ย.-
62

พ.ค.-
62

มิ.ย.
-62

ก.ค.
-62

ส.ค.
-62

ก.ย.
-62

1 อบรมการบริหารความ
เสี่ยงและการเขียนรายงาน
การควบคุมภายใน (22
ม.ค.62) 

นายพิษณุ  สุดใจ 

2 ประชุมชี้แจงเพ่ือให้
หน่วยงานค้นหาความเสี่ยง

นายพิษณุ  สุดใจ 

3 ประชุมพิจารณาความ
เสี่ยงทุกหน่วยงาน

คณะกรรมความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

4 ด าเนินการปรับปรุงความ
เสี่ยง

คณะกรรมความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
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แ นปฏิบั ิกำร:โครงกำรสร้ำงเสริมธรรมำภิบำลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ  
โรงพยำบำลฮอด ประจ ำปี 2562

ล ำดับ
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ กิจกรรม
Timeline

  ้รับ ิดชอบ
โครงกำรต.ค.-

61
พ.ย.
-61

ธ.ค.
-61

ม.ค.
-62

ก.พ.
-62

มี.ค.-
62

เม.ย.
-62

พ.ค.-
62

ม.ิย.
-62

ก.ค.
-62

ส.ค.
-62

ก.ย.
-62

3 มาตรการ
ปิดเปิด
เคร่ืองใช้ไฟ
ฟ้า

1 ก าหนดมาตรการปิด
เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

คณะกรรมการ
บริหาร

2 ท าแบบส ารวจ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

นายพิษณุ  
สุดใจ 

3 ติดตามตรวจสอบ
มาตการเปิดปิด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

คณะกรรมการ
ENV

4 การรายงานผล นายพิษณุ
สุดใจ 
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คุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน

วางระบบในการตรวจสอบการปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ มาตรฐานการปฏบัิตงิาน

FIOW CHART /UNITPROFILE
Flow Chart               ER 
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คุณธรรมในการท างานในหน่วยงาน

เผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกบริการประชาชน
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ความเชื่อ ือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหาร

ภาครัฐที่ดี เม่ือท่านเป็นข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่า

จะสังกัดหน่วยงานใด ท่าน ูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และ

ตัดสินใจโดยปรา จากอคติท่าน ูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัล

หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและ

ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ 
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ขอบคุณ


