
 

 
รายงานผลการด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลดอยเต่า 
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 

ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 
 
 
 

 
 



 

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 
 

วัตถปุระสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก
และพฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

๑. การประกาศเจตนารมณ์
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตและก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงาน 

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

- ร้อยละของความ ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัต ิ

1.ประกาศเจตนารมณ์ 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
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ 
และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

- จัดประชุมในเวทีประชุม 100  % เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ดอยเต่า ประเด็นซ่ึงการต่อต้านการทุจริต ในวันที่   15 
พ.ค. 2562  มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  85  ราย   

 ๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการ
ด าเนินงาน 

๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระท่าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ข้าราชการใหม ่

- ร้อยละของจ านวนบุคลากร
เป้าหมายมีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

-เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่าเข้าร่วมกิจกรรม  118 ราย 
 
 
 

 

 ๔. ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.ส่งเสริมกิจกรรมท าความดีเพื่อสาธารณะแบ่งปันลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ 
 

 - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมและสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

-จัดกิจกรรมการจิตอาสาในการพัฒนาโรงพยาบาลดอย
เต่าร่วมกันระหว่าประชาชนอ าเภอดอยเต่าและ หัวหน้า
ส่วนราชการ วันที่ 30 ธันวาคม 2561   มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน  150 ราย  
-กิจกรรมการท าดีเพื่อพ่อในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พื้นที่สูง บ้านพญาดอย วันที่  17  ธันวาคม  2561 มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งหมด  80 ราย  

  



 

: พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

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

ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

๑. พัฒนาและยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

  ๑. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

- การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของสสจ.เชียงใหม่ 
- การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ประจ าป ี๒๕๖2 
- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใสฯ 

- ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของโรงพยาบาลดอยเต่า 

-ไตรมาสที่  1   ได้ 5 คะแนน 
 -ประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน  วันที่  15   พย 2561 
ในการด าเนินงานITA  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
-ประชุมรับค าชี้แจงจาก สสจ. เชียงใหม่ วันที่  25 มค
2562 
-ไตรมาสที่  2 ได้ร้อยละ 80.55  
-ประชุมรับค าชี้แจงจากเขตบริการสุขภาพที่  1 วันที่  
22/04/2562  

๒. ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัต ิ

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
โรงพยาบาลดอยเต่า 

  - หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจ าป ี
๒๕๖2 

 -มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จ านวน  1 แผน  ซ่ึงด าเนินการตามแผนปฏิบัติการร้อยละ  
90  

  ๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
องค์กรและสาธารณชนเกิดความ
เช่ือมั่นในกระบวนการท่างาน ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

1. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา 
สาระ และช่องทางให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

๔.การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการ 
มีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

  - ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบบริหารจัดการงาน
สื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต(ช่องทาง/ 
การน่าเสนอข้อมูล) 

1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการในไตรมาสที่  1 -2  ร้อย
ละ  80.25 
2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการในไตรมาสที่  3  ร้อยละ  
85.36 

 





 


