
 
 

รายงานการก ากบัติดตาม และรายงานผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 

  



ค าน า 

   กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 17 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน ตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ๒๕๖4 โดยต้องสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่งคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต , ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) , แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งนี้ สาระส าคัญในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน  

   รายงานผลการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลที่
ได้จากการด าเนินการตามแผน เพ่ือให้ผู้บริหารโรงพยาบาลบางกระทุ่มได้รับทราบ และวางมาตรการ แนวทาง หรือข้อ
ปฏิบัติ ในกรณีที่ตรวจพบความไม่โปร่งใสในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ในข้อ EB 18 ที่ก าหนดให้มี
การรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ และอนุญาตให้น ารายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต่อไป 
 

         กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                                                                     12  มีนาคม  2564 

 

  



สารบัญ 

 เรื่อง หน้า 

1. รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 1 

2. แบบรายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  2 

3. แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพต าบล  6 

4. ภาพถ่ายการตรวจสอบภายใน 8 

5. เอกสารอ้างอิง  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2564 และในไตรมาสที่ 2 ก าหนดให้มีการรายงานผลในการด าเนินการ
ตามแผน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบไตรมาส
ที่ 2  ดังนี้  
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แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิอบ ประจ าปี 2564 
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 

 รอบ  ๖  เดือน          รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหต ุงบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

1.ประชุมชี้แจง การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
ต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100 
ของบุคลากร
โรงพยาบาล บาง
กระทุ่มได้รับการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกไม่ทนต่อ
การทุจริต 

บุคลากรของ
โรงพยาบาล        
บางกระทุ่ม 

บุคลากรโรงพยาบาล
บางกระทุ่มมี
จิตส านึกไม่ทนต่อ
การทุจริต 

- - - / / 
  

2.จัดตั้งชมรมในนาม 
ชมรม STRONG จิต
พอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 
ภายใต้แนวคิด จิต
พอเพียง ต้านทุจริต หรือ
โมเดล STRONG ที่ใช้
พันธะสัญญาร่วมกัน คือ 
“สาธารณสุขซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิต
พอเพียง” 

มีการรวมกลุ่ม
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน ในนาม 
ชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
โรงพยาบาลบาง
กระทุ่ม จ านวน 
1 ชมรม 

บุคลากรของ
โรงพยาบาล        
บางกระทุ่ม 

มีชมรม STRONG 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต เพ่ือเฝ้าระวัง
และหยุดยั้งการทุจริต 

- - -  / / 
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แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิอบ ประจ าปี 2564 
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 

 รอบ  ๖  เดือน          รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหต ุงบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

3.จัดท ามาตรการ กลไก 
และวางระบบในการ
ด าเนินการ ก าหนดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
(ITA) ตัวชี้วัดที่ 1 
การเปิดเผยข้อมูล 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล 

บุคลากรและ
บุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารของ
หน่วยงานที่
ตรงไปตรงมา มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

- - -  / / 
 

4.ประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร และ
บุคลากรในหน่วยงาน 

1 ครั้ง/ปี ผู้บริหารและ
บุคลากร
โรงพยาบาล
บางกระทุ่ม 

ดัชนีความพร้อมรับ
ผิด คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานของ
หน่วยงานสูงขึ้น 

- - - / /   

5.การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม มี
ความรู้ความเข้าใน
ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

หัวหน้า
หน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปอ้งกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

   /  /  
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แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิอบ ประจ าปี 2564 
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 

 รอบ  ๖  เดือน          รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

เป้าหมาย 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

หมายเหต ุงบ 
บูรณาการ 

งบ 
หน่วยงาน 

ผล 
เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

6.สร้างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคม หรือ
กฎหมาย 

สร้างช่องทางการ
ให้ข้อมูลการ
ทุจริตได้ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง เช่น 
โทรศัพท์ 
ไปรษณีย์ 
เว็บไซต์ 
Facebook 

-หน่วยงานมีช่องทาง
การรับข้อมูลการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น  
-บุคลากรและ
ประชาชนสามารถ
แจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดได้หลาย
ช่องทางมากข้ึน 

- - - / / 
  

7.ก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทาง ที่ก าหนดไว้ 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร
โรงพยาบาล บาง
กระทุ่มปฏิบัติงาน
ตามคู่มือ/
แนวทางท่ีก าหนด
ไว้ 

บุคลากร
โรงพยาบาล   
บางกระทุ่ม 

-บุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ/
แนวทางท่ีก าหนดไว้ 
-ผู้บริหารสามาร
ควบคุมก ากับติดตาม
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้ 

- - - / /   
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แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี 2564 
ของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม 

 

          ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ      

  ปัญหาอุปสรรค   

การจัดท ากิจกรรม/โครงการตามแผนงานบางอย่าง เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ าและบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจ และไม่เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดกิจกรรม บุคลากรของหน่วยงานบางฝ่ายยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้การท างานล่าช้า และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย การจัดอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้ง.ในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อยไม่ต่อเนื่อง ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนดท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เครือข่ายภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบ โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น 

 

 ข้อเสนอแนะ 

   ส าหรับการปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ควรที่จะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างชัดเจนในการด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  งานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นเรื่องส าคัญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานอย่างอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
อย่างเต็มที่ งานที่ด าเนินการจึงไม่สมบูรณ์ 
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รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รพ.สต. 13 แห่ง  ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ 18 – 22 มกราคม พ.ศ. 2564 
ล าดับ กิจกรรม ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง 
ความเห็นของหน่วย 

รับตรวจ 
1 ด้านการเงิน 

 
-ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย
สลับที่ 

-แนะน าให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
 

2 ด้านบัญชี 
 

-ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่               
ค้างจ่าย ไม่ได้ตัดจ่าย 

-แนะน าจัดท าให้ถูกต้อง ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
 

3 ด้านพัสดุ -การเบิกจ่ายพัสดุลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน 
-ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ ไม่มีลายเซ็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
 

-แนะน าให้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
-แนะน าให้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
 

ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
 

4 ด้านรายได้ค่ารักษาพยาบาล
ทุกสิทธิ การจัดหารายได้และ
ลดค่าใช้จ่าย 
-การจัดหารายได้ 
 
-การใช้โปรแกรมตรวจสอบ
สิทธิฯ/โปรแกรมการส่งเบิกค่า
รักษาพยาบาล 
-การบันทึกเวชระเบียน 

 
 
 
-สามารถจัดเก็บรายได้หลักในสิทธิประกันสังคม/ 
เบิกได้/ช าระเงินเอง/ อปท. 
-สามารถเข้าใช้ระบบตรวจสอบสิทธิการรักษา/
โปรแกรมการรักษา/โปรแกรม สกส. / โปรแกรม           
E-claim 
-บันทึกข้อมูลเวชระเบียนครบถ้วน 

 
 
 
 
 
ชื่นชมการใช้โปรแกรมในการหา
รายได้ ประกันสังคม / อปท. 

 



- 7 – 

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รพ.สต. 13 แห่ง  ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ 18 – 22 มกราคม พ.ศ. 2564 
ล าดับ กิจกรรม ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 

เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง 
ความเห็นของหน่วย 

รับตรวจ 
5 ด้านการควบคุมภายใน 

-เอกสารการท าควบคุมภายใน 
 
การจัดท าเอกสารควบคุมภายในยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
-แนะน าให้จัดท าเอกสารควบคุม
ภายในให้เป็นปัจจุบัน โดยเปลี่ยน
แบบฟอร์มการรายงานเป็น                
แบบ ปค.4 และ ปค.5 

 
ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
 

6 ด้านการบริหารยาและ
เวชภัณฑ์ 
บริการเภสัชกรรม 

 
 
-เอกสารใบเบิกจ่ายยาลงลายมือชื่อ ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (ผู้เบิก ผู้จ่าย ผู้รับ ผู้อนุมัติ) 
-ผังเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินฯ หน้าตู้เก็บวัคซีน 
ชื่อผู้รับผิดชอบไม่เป็นปัจจุบัน 
-มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพร < 10 รายการ 
-พบรายการยาที่จะหมดอายุในปีนี้หลายรายการ 
ได้แก่ ทิงเจอร์เสลดพังพอน exp กค. 63 , 
doxycycline cap exp สค. 63 , cpm inj exp 
สค. 63 
 
 
 

 
 
-แนะน าให้ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

 
 
ด าเนินการแก้ไขแล้ว 
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ภาพถ่ายการออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม  
วันที่ ๑๙ มกราคม 256๔ เวลา 19.00 - 16.๓0 น. 

ณ รพ.สต.โคกสลุด 
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ภาพถ่ายการออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม  
วันที่ ๑๙ มกราคม 256๔ เวลา 19.00 - 16.๓0 น. 

ณ รพ.สต.บ้านขอนอ้าปาก  
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 to Transparency , 2563. 
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