
 
 
 
 
 

รายงานผลการกํากับตดิตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คํานํา 
โรงพยาบาลเวียงหนองล�องจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําป#งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพ่ือใช.เป/นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป#
งบประมาณพ.ศ. 2564 ของหน�วยงาน เพ่ือนําสู�การปฏิบัติอย�างเป/นรูปธรรม บรรลุตามเป�าหมายของยุทธศาสตร4 ตัวชี้วัด
ภายใต.งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร4ผ�านแผนงานบูรณาการต�อต.านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีเชื่อมโยงกับทุกยุทธศาสตร4ท่ีเก่ียวข.องกับการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลเวียงหนองล�องหวังเป/นอย�างยิ่งว�าการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ประจําป#งบประมาณพ.ศ. 2564 จะช�วยให.ผู.รับผิดชอบการดําเนินงานด.านการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของหน�วยงานในโรงพยาบาลเวียงหนองล�องสามารถดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได.อย�างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป�าหมายของหน�วยงานต�อไป 

 
โรงพยาบาลเวียงหนองล�อง 

จังหวัดลําพูน 
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หน.า 

 
หน.าปก          1 
คํานํา          2 
สารบัญ          3 
ยุทธศาสตร4ท่ี 1  ปลุกและปลูกจิตสํานึกการต�อต.านการทุจริต    4 
ยุทธศาสตร4ท่ี 2 บูรณาการทํางานของหน�วยงานในการต�อต.านการทุจริต  5-6 
ยุทธศาสตร4ท่ี 3 พัฒนาความร�วมมือกับองค4กรต�อต.านการทุจริต   7 
ยุทธศาสตร4ท่ี 4 พัฒนาระบบและเครื่องมือในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 7 
ยุทธศาสตร4ท่ี 5 เสริมสร.างองค4ความรู.ด.านการต�อต.านการทุจริต   8 
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บรรณานุกรม         10 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลเวียงหนองล0อง  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

 
ยุทธศาสตร6ที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสํานึกการต�อต.านการทุจริต เน.นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส�วนในการรักษาผลประโยชน4สาธารณะ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป�าหมาย ผลการดําเนินกงาร 
ผลลัพธ4 ผลสําเร็จ 

1.อบรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

-จํานวนเจ.าหน.าที่เข.ารับการอบรม 80% 
-เจ.าหน.าที่มีความรู.เพิ่มขึ้น 

-จัดอบรมประชุมชี้แจงความรู.ในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ  
ดําเนินงาน ITA  

-เป/นไปตามกําหนด 
-จํานวนเจ.าหน.าที่เข.าอบรมไม�ถึง
เป�าหมาย 

2.พิธีถวายสัตย4ปฏิญาณเพื่อเป/น
ข.าราชการที่ดีและประกาศเจตนารมณ4กา
ต�อต.านการทุจริต 
-พัฒนาเครือข�ายภายในองค4กรต�อต.าน
การทุจริต 
-สนับสนุนและร�วมมือเครือข�าย
สาธารณสุขโปร�งใสต�อต.านการทุจริต 

-ประกาศเจตนารมณ4อย�างน.อย 1 ครั้ง/ป# 
-จํานวนเจ.าหน.าที่ ที่เข.าร�วมกิจกรรมไม�
น.อยกว�า 80% 

-ประกาศเจตนารมณ4ต�อต.านการทุจริต
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
เดือน ก.พ.64 
-ประกาศเจตนารมณ4ในการนิเทศงาน
ตรวจสอบภายใน มี.ค.64 
-ประกาศเจตนารมณ4ในการประชุม
เจ.าหน.าที่ประจําเดือน มี.ค.64 

-เป/นไปตามเป�าหมายที่กําหนด 
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ยุทธศาสตร6ที่ 2 บูรณาการทํางานของหน�วยงานในการต�อต.านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป�าหมาย ผลการดําเนินกงาร 
ผลลัพธ4 ผลสําเร็จ 

1.การบูรณาการความร�วมมือระหว�าง
ภาคีเครือข�ายหน�วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนในการต�อต.าน
การทุจริต 
 
 

1.จัดให.มีช�องทางรับฟ]งความ
คิดเห็นข.อเสนอแนะจากประชาชน 

จัดให.มีช�องทางรับฟ]งความคิดเห็นอย�างน.อย 3 
ช�องทาง 
1.โทรศัพท4หมายเลข 0 5350 4043 ต�อ 22 
2.โทรสารหมายเลข 0 5350 4043 ต�อ 23 
3.เว็บไซต4 http://www.wnl.go.th 
4.ด.วยตนเอง ที่หน�วยงาน หรือ ตู.รับความคิดเห็น 

เป/นไปตามกําหนด 
 

 2.เผยแพร�ประชาสัมพันธ4ช�องทาง
ในการแจ.งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีช�องทางในการแจ.งเบาะแส ไม�น.อยกว�า 2 ช�องทาง 
1.ตู.รับความคิดเห็น 
2.สายตรงผู.อํานวยการ 
3.ผ�านเว็บไซต4 http://www.wnl.go.th 

 

 3.เปcดโอกาสให.ผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย
เข.ามามีส�วนร�วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

จัดให.มีช�องทางการเปcดโอกาสให.ผู.มีส�วนได.ส�วนเสีย
เข.ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1.โทรศัพท4หมายเลข 0 5350 4043 ต�อ 22 
2.โทรสารหมายเลข 0 5350 4043 ต�อ 23 
3.เว็บไซต4 http://www.wnl.go.th 
4.ด.วยตนเอง ที่หน�วยงาน หรือ ตู.รับความคิดเห็น 

 

2.สร.างความตระหนักให.ผู.บริหารและ
บุคลากรมีความรับผิด 

-การประกาศและเผยแพร�
เจตจํานงสุจริตและนโยบาย
ต�อต.านการทุจริตในหน�วยงาน 

1.ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองล�อง เรื่อง 
มาตรการป�องกันการรับสินบนในโรงพยาบาลเวียง
หนองล�อง 
2.ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองล�อง เรื่อง 
มาตรการ กลไก หรือระบบในการป�องกันการรับ
สินบนและประโยชน4ทับซ.อน 

-ประกาศในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ก.พ.64 
-ประกาศเจตนารมณ4ในการ
นิเทศงานตรวจสอบภายใน 
มี.ค.64 
-ประกาศเจตนารมณ4ในการ
ประชุมเจ.าหน.าที่ประจําเดือน 
มี.ค.64 
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3.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม ความ
โปร�งใสฯ การใช.ดุลพินิจตามหลัก
กฎหมายในการปฏิบัติงาน 

-การสร.างความโปร�งใสในการ
จัดซื้อจัดจ.าง การจัดหาเวชภัณฑ4 
-บริหารจัดการเรื่องร.องเรียนร.อง
ทุกข4ของส�วนราชการ 
-พัฒนาความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน 
-พัฒนาและบังคับใช.กฎหมาย 

-ร.อยละของหน�วยงานที่คะแนนประเมิน ITA 
ระดับสูงมาก 
-ไตรมาสแรก ได.คะแนนระดับ 5 
-ไตรมาส 2 ไม�น.อยกว�า ร.อยละ 80 
-ไตรมาส 3 ไม�น.อยกว�า ร.อยละ 85 
-ไตรมาส 4 ได.คะแนนเฉลี่ยไม�น.อยกว�าร.อยละ 90 

ไตรมาส 1 ผ�านเกณฑ4 ประเมิน
ได.คะแนนระดับ 5 
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ยุทธศาสตร6ที่ 3 พัฒนาความร�วมมือกับองค4กรต�อต.านการทุจริตและเครือข�ายระหว�างประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป�าหมาย ผลการดําเนินการ 
ผลลัพธ4 ผลสําเร็จ 

-เพื่อเสริมสร.างการจัดกิจกรรมและสร.างความร�วมมือ
ในการต�อต.านการทุจริตกับปปช.และองค4กรระหว�าง
ประเทศ 

-การประกาศนโยบายต�อต.านการทุจริตและ
ไม�เรียกรับผลประโยชน4ใดๆ สําหรับผู.มารับ
บริการ 

ไม�มีข.อร.องเรียน เป/นไปตามเป�าหมายตัวชี้วัด 

 
ยุทธศาสตร6ที่ 4 พัฒนาระบบและเครื่องมือในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป�าหมาย ผลการดําเนินการ 
ผลลัพธ4 ผลสําเร็จ 

1.พัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร�งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

-พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให.โปร�งใส
และมีประสิทธิภาพเป/นไปตามกฎระเบียบที่
ถูกต.อง การสรรหา แต�งตั้ง โยกย.าย ต.อง
โปร�งใสเป/นธรรม 

ไม�มีการร.องเรียน การแต�งตั้ง 
โยกย.ายที่ไม�เป/นธรรม (อัตราการ
ร.องเรียนเป/นศูนย4) 

เป/นไปตามเป�าหมายตัวชี้วัด 

2.วางระบบกลไกลการควบคุมภายในที่เกี่ยวข.องกับ
การปฏิบัติราชการทุกเรื่อง 

-ทุกหน�วยงานต.องมีระบบควบคุมภายในของ
ตนเอง 

ทุกหน�วยงานย�อยต.องมีระบบ
ควบคุมภายในของตนเอง (ร.อย
ละ 100) 

เป/นไปตามเป�าหมายตัวชี้วัด 

3.เพื่อเสริมสร.างระบบการจัดการเรื่องร.องเรียนร.อง
ทุกข4จนได.ข.อยุติ 

-การติดตามการดําเนินงานและรายงานผล
การปฏิบัติการตามแผนป�องกันฯการทุจริต 

ตามคําสั่งโรงพยาบาลเวียงหนอง
ล�อง ที่ 1761/2561 เรื่อง 
แต�งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง
ร.องเรียนโรงพยาบาลเวียงหนอง
หนองล�อง 

เป/นไปตามเป�าหมายตัวชี้วัด 

4.การให.และเปcดเผยข.อมูลในการจัดซื้อจัดจ.าง -แต�งตั้งผู.รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร.องเรียน
หน�วยงานและเสริมสร.างระบบการจัดการ
ร.องเรียนการทุจริตอย�างมีประสิทธิภาพ 

-มีผู.รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ
การร.องเรียน/ร.องทุกข4และไม�มี
ข.อร.องเรียน 
-มีช�องทางการรับฟ]งผ�านเว็บไซต4/
โทรศัพท4/โทรสาร/ตู.รับเรื่อง
ร.องเรียน 

เป/นไปตามเป�าหมายตัวชี้วัด 

 



ยุทธศาสตร6ที่ 5 เสริมสร.างองค4ความรู.ด.านการต�อต.านการทุจริตให.กับบุคลากรทุกภาคส�วน
โครงการ/กิจกรรม 

-เสริมสร.างองค4ความรู.ด.านการต�อต.านการทุจริต 
รวมทั้งเสริมสร.างทัศนคติด.านการป�องกันการทุจริต 
พัฒนาบุคลากรให.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด.านการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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เสริมสร.างองค4ความรู.ด.านการต�อต.านการทุจริตให.กับบุคลากรทุกภาคส�วน 
ตัวชี้วัด/เป�าหมาย 

ผลลัพทธ4 
1.เผยแพร�สอดแทรกความรู.เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมการป�องกันการทุจริต และ
ผลประโยชน4ทับซ.อน แก�บุคลากร ในทุก
กิจกรรม และการประชุมอบรม 

จํานวนกิจกรรม/ครั้งในการ
ถ�ายทอดความรู.เกี่ยวกับ
ผลประโยชน4ทับซ.อนอย�างน.อย 
ครั้ง 
-ทุกเดือนในการประชุมเจ.าหน.าที่

2.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ4ความรู.ด.านการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตผ�านสื่อ
ออนไลน4และช�องทางอื่นๆ เพื่อให.สามารถ
ดาวน4โหลดหรือขอเอกสารได. 

-จํานวนหนังสือเวียน เกี่ยวกับ 
กฎ ระเบียบ ข.อบังคับรายไตร
มาส 

       (นายชินพันธ4   เลือดนักรบ
     นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
        ผู.รายงาน 

ผลการดําเนินการ 
ผลสําเร็จ 

ครั้งในการ
ถ�ายทอดความรู.เกี่ยวกับ
ผลประโยชน4ทับซ.อนอย�างน.อย 1 

ทุกเดือนในการประชุมเจ.าหน.าที่ 

เป/นไปตามเป�าหมายตัวชี้วัด 

จํานวนหนังสือเวียน เกี่ยวกับ 
กฎ ระเบียบ ข.อบังคับรายไตร

เป/นไปตามเป�าหมายตัวชี้วัด 

นายชินพันธ4   เลือดนักรบ) 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 



 


