
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ของโรงพยาบาลแม่ใจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/

ระยะเวลาด าเนินการ 
1 การสร้างจิตส านึก ค่านิยมของ

บุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมเกี่ยวกับการต่อตา้น
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 

เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกในการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบให้กับ
บุคลากรในสังกัดของ
โรงพยาบาลแม่ใจ 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
โรงพยาบาลแม่ใจ 

๒,๐๐๐ 1. ทีมผู้บริหารฯ ประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริตทุก
รูปแบบ 
2. จัดกิจกรรม/อบรม ให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที ่

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมฯ / 
มค.-กย.2563 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเสริมสรา้งธรรมาภิ
บาลป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดทุจรติและประพฤติ
มิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการของโรงพยาบาล
แม่ใจ เสรมิสร้างการป้องกัน
การทุจริต จ านวน 1 
มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางมาตรการเพื่อเป็นเป็น
แนวทางให้บุคลากรในสังกัด
โรงพยาบาลแม่ใจ 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและป้องกันการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน/เจ้าหนา้ที่ ใน
สังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี 1. ก าหนดมาตรการวิเคราะห์
ความเสีย่งในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- ก าหนดให้มีการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครดั 
- ก าหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้า
ระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่าง
ข้าราชการ และเอกชน ที่อาจมี
การทุจริตในโครงการที่มี
งบประมาณสูง 
2. ก าหนดนโยบาย และให้
ผู้บริหารประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมฯ / 
มค.-กย.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
                            ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                    (นางเนตรชนก  วงศ์ประเสริฐ)                        (นายสัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล) 
                                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/

ระยะเวลาด าเนินการ 
3 การประชาสัมพันธ์ และจัดท า

คู่มือการป้องกันการทุจรติใน
การปฏิบัตริาชการ 

โรงพยาบาลแม่ใจมีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เผยแพรเ่พื่อป้องกันการ
ทุจริตอย่างน้อย จ านวน ปี
ละ 1 ครั้ง 

เพื่อเผยแพรม่าตรฐานและ
แนวทางในการป้องกันการ
ทุจริตให้แก่บุคลากรใน
สังกัดโรงพยาบาลแม่ใจ 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
โรงพยาบาลแม่ใจ 

ไม่ม ี จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ และแจ้งเวียนให้
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดโรงพยาบาลแม่
ใจ ทราบและถือปฏิบตัิโดย
เคร่งครดั 

คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมฯ / มค.-กย.
63 

4 จัดตั้งศูนย์รบัเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนที่จัดตั้งข้ึนหรือ
พัฒนา จ านวน 1 ศูนย์ 

สร้างช่องทางการตรวจสอบ
เฝ้าระวังการปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

เจ้าหน้าท่ี และ
ประชาชน 

ไม่ม ี 1. ด าเนินการจดัตั้งศูนย์รบัเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน
ศูนย์ 
3. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และ
ส่งต่อหรือด าเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียน 
4. รวบรวมและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
5. พัฒนาช่องทางการร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมฯ / ตค62.-
กย.63 

 

                                                                                  
                            ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                    (นางเนตรชนก  วงศ์ประเสริฐ)                        (นายสัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล) 
                                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ กระบวนการ 
ผู้ด าเนินการ/

ระยะเวลาด าเนินการ 
5 การประเมินคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ผลการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของ
โรงพยาบาลแม่ใจ ร้อยละ 
90 

1. ยกระดับความโปร่งใส
และคณุธรรมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. สร้างความเชื่อมั่นในการ
เป็นองค์กรที่มีการด าเนิน
กิจการอย่างมีธรรมาภิบาล
ต่อสังคมและผูร้ับบริการ 

โรงพยาบาลแม่ใจ ไม่ม ี 1. การพัฒนาระบบการท างาน
ของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเพื่อการ
ตรวจสอบถ่วงดลุ 
 

คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมฯ / มค.-กย.
63 

6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
โรงพยาบาลแม่ใจในการ
ต่อต้านการทุจริต 

มีกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณต์่อต้านการ
ทุจริต 1 ครั้ง 

1. เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร 
โปร่งใส ไร้ทุจริต 
2. เจ้าหน้าที่ในสังกัด
โรงพยาบาลแม่ใจตระหนักรู้
ภัยปัญหาการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
โรงพยาบาลแม่ใจ 

ไม่ม ี 1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
2. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมฯ / ธค.62 

 

                                                                                  
                            ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติแผน 
                                    (นางเนตรชนก  วงศ์ประเสริฐ)                        (นายสัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล) 
                                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ  


