
















แผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าป ีพ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้

ยุทธศาสตรช์าติฯ ที่ 1 : สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์ หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 งบประมาณ หน่วยงาน
ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63  ม.ิย.63  ก.ค.63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รับผิดชอบ

1) กิจกรรมพฒันา
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

จ านวนคร้ัง
ของการจัด
กิจกรรม
พฒันาความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต

 เพื่อสร้างจิตส านึก
และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต

 1 คร้ัง  -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

2) จัดกิจกรรมให้
ความรู้สร้าง
จิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
จริยธรรมและความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตให้กับ
บุคคลากร

จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม
ปลูกจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต

 เพื่อสร้างจิตส านึก
และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต

 1 คร้ัง  -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

ผู้เสนอแผน.................................... ผู้อนุมัติ .............................................
(นางพชัรีญา  เงินสัจจา) (นางสาวนงนุช มารินทร์)



แผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าป ีพ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้

ยุทธศาสตรช์าติฯ ที่ 1 : สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์ จ านวน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 งบประมาณหน่วยงาน
หน่วยนับต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63  ม.ิย.63  ก.ค.63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รับผิดชอบ

3) กิจกรรมการ
ประกาศเจตจานง
สุจริตของผู้บริหารที่
จะบริหารงานอยา่ง
มีธรรมาภิบาล

จ านวนคร้ัง
ของการจัด
ประกาศ
เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร

พื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบถึง
เจตนารมณ์ของ
ผู้บริหารวา่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต
โปร่งใส

 1 คร้ัง  -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

4) การเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

จ านวนคร้ัง
ของการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการักสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

อยา่ง
น้อย
 3 
คร้ัง

 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

ผู้เสนอแผน.................................... ผู้อนุมัติ .............................................

(นางพชัรีญา  เงินสัจจา) (นางสาวนงนุช มารินทร์)



แผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าป ีพ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้

ยุทธศาสตรช์าติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์ จ านวน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 งบประมาณหน่วยงาน
หน่วยนับต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63  ม.ิย.63  ก.ค.63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รับผิดชอบ

1) จัดท านโยบาย/
มาตรการ/ข้อบังคับ
 ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1) จ านวน
นโยบายหรือ
มาตรการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต
2) ร้อยละของ
เร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริตที่ลดลง

สร้างกลไกป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและให้ จนท.ใน
สังกัด รพ.เวียงเชียงรุ้ง
 มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการ
คุ้มครองจริยธรรม

 ไม่
น้อย
กว่า 
5

นโยบา
ย/

มาตรก
าร

       
       
   
ร้อย
ละ 
10

 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

2) การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

จ านวนคร้ังของ
การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

อยา่ง
น้อย
 2 
คร้ัง

 -
กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

ผู้เสนอแผน.................................... ผู้อนุมัติ .............................................
(นางพชัรีญา  เงินสัจจา) (นางสาวนงนุช มารินทร์)



แผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าป ีพ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้

ยุทธศาสตรช์าติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์ จ านวน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 งบประมาณหน่วยงาน
หน่วยนับต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63  ม.ิย.63  ก.ค.63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รับผิดชอบ

3) ปรับปรุงระบบ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตผ่าน 
Website ให้มี
ประสิทธภิาพ

มีการพฒันา
ระบบข้อ
ร้องเรียนเร่ือง
ทุจริต 
Website ให้มี
ประสิทธภิาพ

เพื่อสร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต  1  

คร้ัง
 -

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

4) การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคล
การในการ
ประเมินคุณธรรม
และความ
โปร่งใส

เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

 1 
คร้ัง

 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

ผู้เสนอแผน.................................... ผู้อนุมัติ .............................................
(นางพชัรีญา  เงินสัจจา) (นางสาวนงนุช มารินทร์)

แผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าป ีพ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้



ยุทธศาสตรช์าติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์ จ านวน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 งบประมาณหน่วยงาน
หน่วยนับต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63  ม.ิย.63  ก.ค.63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รับผิดชอบ

5) การวเิคราะห์
ความเส่ียง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ระดับ
ความส าเร็จใน
การการ
วเิคราะห์ความ
เส่ียง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพื่อให้มีระบบใน
การติดตาม
ตรวจสอบผลการ
ด าเนินการบริหาร
ความเส่ียงและเฝ้า
ระวงั ความเส  ี่ยง
ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ไได้ตลอดเวลา

 1  
คร้ัง

 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป/
คณะกรรม
การRM

6) มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
ผลการควบคุมภายใน

จ านวนคร้ังของ
การรายงานผล
การควบคุมภายใน

เพื่อสร้างกลไล
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

 2 
คร้ัง

 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

7)จัดท าการ
วเิคราะห์ผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี

จ านวนคร้ังของ
การวิเคราะห์ผล
การจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี

เพื่อสร้างกลไล
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 1 คร้ัง  -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

ผู้เสนอแผน.................................... ผู้อนุมัติ .............................................
(นางพชัรีญา  เงินสัจจา) (นางสาวนงนุช มารินทร์)



แผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าป ีพ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้

ยุทธศาสตรช์าติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์ จ านวน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 งบประมาณหน่วยงาน
หน่วยนับต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63  ม.ิย.63  ก.ค.63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รับผิดชอบ

8) จัดท าการ
เผยแพร่แผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี

ประกาศจัดท า
การเผยแพร่
แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

เพื่อสร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

 1  
คร้ัง

 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป/
พสัดุ

9) การก าหนด
มาตรฐาน กลไก
หรือวางระบบการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่าน 
Website

จ านวนมาตรฐาน
การก าหนด
มาตรฐาน กลไก
หรือวางระบบการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่าน 
Website

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียได้รับทราบข้อมูล
ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร        พ.ศ. 
2540

 1 
มาตรฐ

าน
 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

ผู้เสนอแผน.................................... ผู้อนุมัติ .............................................
(นางพชัรีญา  เงินสัจจา) (นางสาวนงนุช มารินทร์)



แผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าป ีพ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้

ยุทธศาสตรช์าติฯ ที่ 2 : การพัฒนาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์ จ านวน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 งบประมาณหน่วยงาน
หน่วยนับต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63  ม.ิย.63  ก.ค.63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รับผิดชอบ

10 )จัดท าช่องทาง
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์ห้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

จ านวน
ช่องทางจัดท า
ช่องทางเพื่อ
เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์

เพื่อสร้างกลไก
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
เสริมสร้าง
ประสิทธภิาพใน
การป้องกัน
ปราบปรามการ

 3 
ช่องทา

ง
 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป/
กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพฯ

ผู้เสนอแผน.................................... ผู้อนุมัติ .............................................
(นางพชัรีญา  เงินสัจจา) (นางสาวนงนุช มารินทร์)



แผนปฏิบตัิการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าป ีพ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้

ยุทธศาสตรช์าติฯ ที่ 3 : ยกระดับดัชนีการรบัรูก้ารทุจรติ

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั วตัถุประสงค์ จ านวน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 งบประมาณหน่วยงาน

หน่วยนับต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63  ม.ิย.63  ก.ค.63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รับผิดชอบ
11) กิจกรรม
ด าเนินการตาม
ประเมิน ITA
ประจ าปี พ.ศ. 
2563

ระดับคะแนน
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

เพื่อยกระดับ
คณะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

มากกว่
าร้อย
ละ 
90

 -

กลุ่มงาน
บริหาร
ทั่วไป

ผู้เสนอแผน.................................... ผู้อนุมัติ .............................................
(นางพชัรีญา  เงินสัจจา) (นางสาวนงนุช มารินทร์)


