รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( ณ. เดือนตุลาคม – มีนาคม 2562 : ไตรมาส 2)

กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทที่ 1
บทนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปี งบประมาณ 2562 เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการดาเนิ นงานในการป้อ งกัน และปราบปรามทุ จริ ตในภาค
หน่วยงาน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชฎีกาว่าด้วย
หลักฐานและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) กาหนดให้ปลูกฝั่งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่ อสัตย์สุจริต ควบคุมกับการบริห ารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง คาสั่ งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตาม
นโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ เมื่อวันที่
12 กั น ยายน 2557 ข้ อ 10 เรื่ อ งการส่ งเสริมการบริห ารราชการแผ่ นดิ นที่มีธ รรมาภิบาล รวมถึงมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุ ข 3ป. (ปลู ก จิ ต ส านึ ก ป้ อ งกั น ปราบปรามเครื อ ข่ า ย) โดยปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชฉวาง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปราม การทุ จ ริ ต ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์ที่ 1: ปลูกฝังจิตสานึกให้ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.1. มาตรการที่ 1: การสร้างจิตส านึก และความตระหนั กแก่ บุคลากรในสั งกัด ให้ มี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต วินัยความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออก
จากหน้าที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว ไม่ กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรม ประกอบด้วย
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานราชการ”
2. จัดทาสื่อสร้างสวรรค์เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสานึกของบุคลากรในสังกัด
1.1.2 มาตรการที่ 2: ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ
พลเรื อน จรรยาข้าราชการของส านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข จรรยาวิช าชีพของวิชาชีพต่าง ๆตลอดจน
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากร
สาธารณสุข” MOPH”
กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพและ
ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุขรูปแบบต่าง ๆ

1.1.3 มาตรการที่ 3: การส่ งเสริ ม ยกย่อ ง เชิด ชู คนดี เพื่อ เป็ นบุค คลตัว อย่างบุค คลอื่ นใน
หน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนดี
กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมคัดเลื อกบุคคลต้นแบบ คนดีศรีสาธารณสุข โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชฉวาง
1.2 กลยุทธ์ที่ 2: วางรากฐานการนาค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต
มาตรการ น าค่า นิ ย มของบุคลากรสาธารณสุ ข “MOPH” มาเป็นบรรทัดฐานสร้างวั ฒ นธรรม
ต่อต้านการทุจริตในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมส่งเสริมการนาค่านิยมบุคลากรสาธารณสุข “MOPH” ใน
หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางทุกรูปแบบ
1.3 กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริต
มาตรการที่ : ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพถึงอันตรายจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม ประกอบด้วย ขับเคลื่อน ชมรม “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางใสสะอาดต่อต้าน
การทุจริต”
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างภาพการตระหนักให้ผู้บริหารมีความพร้อมรับผิด (Accountability)
มาตรการ: มีการประกาศเจตจานงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตและมีการสื่อสารจริยธรรม
ที่ทรงพลัง
กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานและ
หน่วยบริการในสังกัด
2.2 กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสใช้ดุล พินิจโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย
2.2.1 มาตรการที่ 1 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ร่วมการประเมิน (ITA) เพื่อให้ทุก
ขั้นตอนของระบบราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และการปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขมีความซื้อสัตย์กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมการพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2.2.2 มาตรการที่ 2: สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเปิดเผยและวิธีการคานวณราคากลาง
กิจกรรม ประกอบด้วย คือ กิจกรรมประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง” แก่บุคลากรด้านการจัดหาพัสดุ

2.2.3 มาตรการที่ 3: ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational
Drug Use หรือ RDU ) ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย คื อ กิ จ กรรมรณรงค์ ใ ห้ ห น่ ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด ใช้ ย าอย่ า ง
สมเหตุสมผล
2.2.4 มาตรการที่ 4: เสริมสร้างระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม ประกอบด้วย
1. พัฒนาศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
2. กิจกรรมสนับสนุนให้หน่วยงาน ในสังกัดมีการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.1 กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ: การเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนข้อร้องเรียนกล่าวหาให้มีประสิทธิภาพ
กิจ กรรม ประกอบด้ วย การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภ าพการสื บสวนสอบสวนเรื่องร้อยเรีย น
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ในสังกัด
3.2 กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ: สร้ างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตให้เกิดความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสั งคมที่ผิ ดต่อจริ ย ธรรมทางสั งคม และ/หรือ กฎหมาย และผลั กดันให้ เกิดการลงโทษทางสั งคม
(Socail Aanction ) และทางกฎหมายบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและเหตุผล
กิจกรรม ประกอบด้วย คือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “อสม” ด้านการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน

บทที่ 2
ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม – มีนาคม 2562)
การดาเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม – มีนาคม 2562) มีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์ที่ 1: ปลูกฝังจิตสานึกนึกให้ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.1 : มาตรการที่ 1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรในสังกัดให้มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต วินัยความรับผิดชอบ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออก
จากหน้าที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่า ผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานราชการ”
ผลการดาเนิน งาน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้จัดทาโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีกิจกรรมข้อหนึ่ง คือ การ
บรรยายวิชาการเรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต ”และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นใน
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อาเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 54 คน
2) กิจกรรมจัดทาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสานึกของบุคลากรในสังกัด
ผลการดาเนินงาน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้จัดทาหนังสือสั่ง
การและประกาศต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางว่าด้วยแนวทางการดาเนินงานเพื่อความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
2) จัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามหนังสือ
สั่งการให้บุคลากรปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
3) หนั ง สื อ สั่ ง การให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ปฏิ บั ติ ต ามประกาศส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
4) ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ว่าด้วยการกาหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ ลงวันที่ 4 มกราคม
2562
5) หนั งสื อสั่ งการให้ บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นการทุจริตในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
6) ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ว่าด้วยการกาหนดมาตรการป้องกันกา
รับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
7) ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ว่าด้วยการกาหนดมาตรการป้องกันการ
รับสินบน ประเด็นการรับบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ลงวันที่ 3 มกราคม 2562

8) ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ว่าด้วยการ กาหนดมาตรการป้องกัน
ทุจริต แก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
1.1.2 มาตรการที่ 2: ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
จรรยาข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จรรยาวิชาชีพของวิชาชีพต่ าง ๆ ตลอดจนคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ของคนไทย 4 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข
“MOPH”
ได้ดาเนินกิจกรรมคือ กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมตามจรรยาวิชาชีพและค่านิยม
ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข รู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ก ารขั บ เคลื่ อ นข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย จรรยาข้ า ราชการส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนข้อบังคับดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชฉวาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 40 คน
1.2 กลยุทธ์ที่ 2: วางรากฐานการนาค่านิยม MOPH เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต
มาตรการ : นาค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุข“MOPH” มาเป็นบรรทัดฐานสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
กิ จ กรรมที่ ไ ด้ ด าเนิ น การแล้ ว คื อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การน าค่ า นิ ย มบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
“MOPH” ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางทุกรูปแบบ
ผลการดาเนินงาน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้จัดทาหนังสือเผยแพร่
ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” Mophcode of Condent ให้บุคลากรของโรงพยาบาล
สมเด็จ พระยุ พราชฉวาง ถือปฏิบั ติ ลงวัน ที่ 26 ธันวาคม 2561 และเผยแพร่ค่านิยมดังกล่ าวในเวบไซด์ของ
หน่วยงาน www.chawanghospital@hotmail.com
1.3 กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการ
ทุจริต
มาตรการ: ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่เครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพถึงอันตรายจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว คือ ขับเคลื่อนชมรม “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางใสสะอาด
ต่อต้านการทุจริต ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
2.1 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างภาพการตระหนักให้ผู้บริหารมีความพร้อมรับผิด ( Accountability)
มาตรการ: การประกาศเจตจานงของผู้บริหารในการต่อต้านด้านการทุจริตและมีการสื่อสาร
จริยธรรมที่ทรงพลัง
ผลการดาเนินงาน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้จัดกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัดโดยได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”(Zero To
Lerance) เ มื่ อ วั น ที่ 5 มี น า ค ม 2 5 6 2 แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น เ ว บ ไ ซ ด์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
www.
chawanghospital@hotmail.com

2. ผู้บริหารหน่วยงานประกาศเจตจานงสุจริตต่อบุคลากรในสังกัด และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อาเภอ
ฉวาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 70 คน
2.2 กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ใช้ดุลพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
2.2.1 มาตรการที่ 1: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง (ITA) เพื่อให้ทุกขั้นตอนของ
ระบบราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และการปฏิบัติของ บุคลากรสาธารณสุขมีความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้ดาเนินการตาม
กิจกรรมการพัฒนาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ดังนี้ คือ
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ITA ตามกรอบการประเมินด้วยการสารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์แก่ผู้รับผิดชอบITA และบุลากรในหน่วยงานเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
2. การดาเนินงานในส่วนของกิจกรรมประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ไม่ส่งเอกสารประเมินให้แก่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับ 5 คะแนน
สาหรับในไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ) ผู้รับผิดชอบงาน ITA ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้รวบรวมเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ในหัวข้อ EB1-EB16 เรียบร้อย
ครบถ้วนแล้วพร้อมจัดส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเอกสารและส่งให้ผู้ประเมินพิจารณา
ต่อไป
2.2.2 มาตรการที่ 2: สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเปิดเผยและวิธีการคานวณราคากลาง
ผลการดาเนิน งาน ปรากฏว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้ดาเนินงานใน
กิจกรรมประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”แก่บุคลากรด้านการจัดหาพัสดุ
โดยได้จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารวามเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
กิจกรรมอันหนึ่ง คือการบรรยาย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง”และจัดกิจกรรม
ดังกล่าวนี้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ฉวาง โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากร จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
32 คน
2.2.3 มาตรการที่ 4 เสริ ม สร้ า งระบบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ได้ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆต่อไปนี้ คือ

1.พัฒนาศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้วยการออกคาสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ คาสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ที่ 17/2561 เรื่องจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และจัดทาหนังสือแจ้งเวียนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
2. กิจกรรมสนับสนุนหน่ว ยงานในสังกัดมีการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยการ
จัดทาหนังสือเวียนแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบทราบ และติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทุกหน่วยงาน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต
3.1 กลยุทธ์ที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ: การเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนข้อร้องเรียนกล่าวหาให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ไม่ปรากฏว่ามีบุคลากรใด
ถูกร้ องเรี ย นว่ามีพ ฤติกรรมไม่เหมาะสม ประพฤติตนผิ ดวินัย จึง ยังไม่มีก ารดาเนิ นงานในส่ ว นของการสื บสวน
สอบสวนบุคลากรที่ถูกกล่าวหา
3.2 กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาเครือข่าย และบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ: สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตให้เกิดความตื่นตัวในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Socail
Sanction) และทางกฎหมายบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและเหตุผล
ผลการดาเนินงาน ปรากฏว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ยังไม่ได้ดาเนินงาน
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “อสม ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน”ซึ่งจะดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าวนี้ในไตรมาสที่ 3

