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ค าน า 
 

ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม  คุ้มครองจริยธรรม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดให้
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีของหน่วยงาน โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง   
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 นั้น  

บัดนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  ได้จัดท ารายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม คุ้มครองจริยธรรม 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 (รอบ 12 เดือน) 

 
 
 
 
 
 

          กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง   
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ี 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

 1 คร้ัง  - กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้กับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 1 คร้ัง

2) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและความ
ซ่ือสัตย์สุจริตให้กับบุคคลากร

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต

 1 คร้ัง  - กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ ความมีวินัย
 ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และพอเพียง 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 1 คร้ัง

3) กิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารท่ีจะบริหารงานอย่างมี       
ธรรมาภิบาล

จ านวนคร้ังของการจัดประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร

 1 คร้ัง  - กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
โรงพยาบาลได้จัดท าประกาศเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร เม่ือวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2564

4) การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อย่างน้อย 
3 คร้ัง

 -
บุคลากรใน
โรงพยาบาล

เจ้าหน้าท่ีทุกคนในโรงพยาบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์ โดยเฉล่ีย 3 คร้ัง

รายงานผลการก ากับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ี 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วัตถุประสงค์ 1. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) จัดท านโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

1) จ านวนนโยบายหรือมาตรการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2) ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ี
ลดลง

ไม่น้อยกว่า
 5

นโยบาย/
มาตรการ

ร้อยละ 10

 - กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

1) โรงพยาบาลได้จัดท าประกาศท่ี
เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จ านวน 11 รายการ

2) ไม่พบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต

2) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน จ านวนคร้ังของการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 

2 คร้ัง
 - กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

กลุ่มงานบริหารท่ัวไปได้ท าการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าทุก
เดือน

3) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตผ่าน Website ให้มีประสิทธิภาพ

มีการพัฒนาระบบข้อร้องเรียนเร่ืองทุจริต 
Website ให้มีประสิทธิภาพ

 1  คร้ัง  -
งาน I.T. / กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ

งาน I.T. ได้ท าการตรวจสอบระบบการ
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตอยู่เสมอ 
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

4) การให้ความรู้แก่บุคลการในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลการในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 1 คร้ัง  - กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลการในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 1 คร้ัง

รายงานผลการก ากับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ผลการด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ี 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วัตถุประสงค์ 1. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5) การวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์
ทับซ้อน

ระดับความส าเร็จในการการวิเคราะห์ความเส่ียง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  1  คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป/
คณะกรรมการRM

มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงฯ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ใน
Website ของหน่วยงานเรียบร้อย

6) มีการจัดวางระบบและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน

จ านวนคร้ังของการรายงานผลการควบคุมภายใน  2 คร้ัง  -
คณะกรรมจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน

มีการด าเนินการจัดวางระบบระบบ
ควบคุมภายในและรายงานผลทุก 6 เดือน

7) จัดท าการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี

จ านวนคร้ังของการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี

1 คร้ัง  -
กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป/พัสดุ

ได้วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
และเผยแพร่ในWebsite ของหน่วยงาน
เรียบร้อย

8) จัดท าการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปี

ประกาศจัดท าการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี

 1  คร้ัง  -
กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป/พัสดุ

ด าเนินการเผยแพร่จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
เรียบร้อยและเผยแพร่ในWebsite ของ
หน่วยงานเรียบร้อย

9) การก าหนดมาตรฐาน กลไกหรือวาง
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่าน Website

จ านวนมาตรฐานการก าหนดมาตรฐาน กลไก
หรือวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่าน Website

 1 
มาตรฐาน

 -
กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป/กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ

ด าเนินการจัดท าระเบียบโรงพยาบาลเวียง
เชียงรุ้ง ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และเผยแพร่ในWebsite ของหน่วยงาน
เรียบร้อย

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินการ

รายงานผลการก ากับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ี 2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วัตถุประสงค์ 1. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 )จัดท าช่องทางเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

จ านวนช่องทางจัดท าช่องทางเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

 3 ช่องทาง  -
กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป/กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ

มีการด าเนินการเผยแพร่ จ านวน 5
ช่องทาง คือ 
1. ทาง Website ของหน่วยงาน 
2. ทางLine 
3. ทางFacebook 
4. ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
5. QR code

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ท่ี 3 : ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) กิจกรรมด าเนินการตามประเมิน ITA
ประจ าปี พ.ศ. 2565

ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

มากกว่า
ร้อยละ 92

 - กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ไตรมาส ท่ี 1  - 3 ผ่าน

รายงานผลการก ากับ ติดตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินการ
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 

 



-7- 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ITA 2562 Integrity and Transparency 
Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2562. นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. 
ส านักงาน ป.ป.ช. , 2561 
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