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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
------------------------------------------------ 

 
 โรงพยาบาลดอยเต่า  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในโรงพยาบาล
ดอยต่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

  โดยโรงพยาบาลดอยเต่าได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การด าเนินการ
ตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2559 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



1.ผลการด าเนินงาน 
 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ / กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรทุกระดับมีจิต ส านึก
และพฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหวา่งผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองด ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม                  สู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบ 

๑. การประกาศเจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตและก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

๑. การประกาศเจตนารมณ์ / ก าหนดนโยบาย 
- การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต 
- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
- การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกีย่วกบัการใหแ้ละรับ
ของขวัญ เพือ่ให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต 

- ร้อยละของความ ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตาม แนวทางปฏิบัต ิ

1.ประกาศเจตนารมย ์วันที่  7 มกราคม 2562  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   50  คน 

2.มีแนวทางในการติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ให้และรับของขวัญ 

๒. สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลให้
ตระหนักรู้ถึงปัญหาและ
ผลกระทบของการทุจริตให้ด ารง
ตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูม ิ

๒. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่
ทนต่อการทุจริต 
- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู ้
และได้รับการปลูก ฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

- 

 ๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกแยะระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตวัและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการ
ด าเนินงาน 

๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์สว่นรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท่าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสรา้งความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม่ 

- ร้อยละของจ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความตระหนกัและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนว 
ทาง เร่ืองผล ประโยชน์ ทบัซ้อน 

-เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลดอยเต่าเข้าร่วมกจิกรรม  118 ราย 
 
 
 

 

 ๔. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔. ส่งเสริมกิจกรรมท าความดีเพื่อสาธารณะแบ่งปันลด
ความเห็นแก่ตวั    โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สจุริต จิต
สาธารณะ 
 

 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณ ธรรม
และจริยธรรมและสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

-จัดกิจกรรมการจิตอาสาในการพัฒนาโรงพยาบาลดอย
เต่าร่วมกันระหว่าประชาชนอ าเภอดอยเต่าและ หวัหนา้
ส่วนราชการ วันที่ 30 ธันวาคม 2561   มีผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมจ านวน  150 ราย  
-กิจกรรมการท าดีเพื่อพ่อในการออกหนว่ยแพทย์เคลื่อนที่
พื้นที่สูง บ้านพญาดอย วันที ่ 17  ธันวาคม  2561 มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งหมด  80 ราย  

  



 

: พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาส
การทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ต ลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ผลการด าเนินงาน 

  ๑. โรงพยาบาลดอยเต่ามีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรอืสูงกว่า
เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI)  

ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

  ๑. พัฒนาและยกระดับการ
ท างานให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

  ๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน              ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนิน งาน 

- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของสสจ.เชียงใหม่ 
- การประชุมเตรียมความพรอ้มการตอบแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ประจ าปี ๒๕๖2 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทาง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของโรงพยาบาลดอยเต่า 

-ไตรมาสที่  1   ได้ 5 คะแนน 
 -ประชุมชี้แจงหัวหนา้หนว่ยงาน  วันที ่ 15   พย 2561 
ในการด าเนินงานITA  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
-ประชุมรับค าชี้แจงจาก สสจ. เชียงใหม ่วันที่  25 มค
2562 

  ๒. ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู่การปฏบิัติ 

  ๒. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของโรงพยาบาลดอยเต่า 

  - หน่วยงานมีแผน ปฏิบัตกิารป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าป ี
 ๒๕๖2 

 -มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จ านวน  1 แผน  

  ๒. เสริมสร้างภาพลกัษณ์           
ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนเกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวน การท่า
งาน ด้านการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

  1. พัฒนารูปแบบ วธิีการ เนื้อหา 
สาระ และชอ่งทางให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

 ๔. การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดย
การ มีส่วนรว่มของผู้รับ บริการและผู้มสี่วนได้เสีย 

  - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการต่อระบบบรหิารจัดการงาน
สื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต(ช่องทาง / 
การนา่เสนอข้อมูล) 

- 

 





ปัจจัยสนับสนุน 
 
 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโรงพยาบาลดอยเต่า เป็นการสร้างระบบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) โรงพยาบาลดอยเต่ามีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้ง
ศูนยป์ระสานงานภายในโรงพยาบาลดอยเต่า และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook   
 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 
 โรงพยาบาลดอยเต่าเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยกรรมการอาจได้ผลใน
บางโครงการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากคณะกรรมการยังมีความรู้
ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการ
ตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบ
งานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 



 

 
 

กิจกรรมการออกหน่วยพ้ืนที่สูง วันที่ 17 ธันวาคม  2561  ณ บ้านพญาดอย  
 


