
รายงานผลการก ากับ ตดิตาม แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปี พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง

ยุทธศาสตร์ชาตฯิ ที ่1 : สร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่การทุจริต
วัตถุประสงค์ : เพือ่สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ งบประมาณ หน่วยงาน ผลการด าเนินการ
รับผิดชอบ

1) กิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

 1 คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

ด าเนินการเมื่อวันที ่24 เมษายน 2563

2) จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมและความ
ซ่ือสัตย์สุจริตให้กับบุคคลากร

จ านวนคร้ังทีจ่ัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต  1 คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

ด าเนินการเมื่อวันมี่ 29 เมษายน 2563

3) กิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารทีจ่ะบริหารงานอย่างมีธรร
มาภิบาล

จ านวนคร้ังของการจัดประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร  1 คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

ด าเนินการเมื่อวันที ่30 มกราคม 2563

4) การเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อย่างน้อย 
3 คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

มีการด าเนินการ 1 คร้ัง เมื่อวันที ่5 ธันวาคม 
2562

รายงานผลการก ากับ ตดิตาม แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปี พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง

ยุทธศาสตร์ชาตฯิ ที ่2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก
วัตถุประสงค์ 1. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ งบประมาณ หน่วยงาน ผลการด าเนินการ

รับผิดชอบ



1) จัดท านโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

1) จ านวนนโยบายหรือมาตรการทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่
ลดลง

 ไม่น้อยกว่า
 5นโยบาย/
มาตรการ

              
   ร้อยละ 

10

 -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

1) ด าเนินการจัดท านโยบาย และมาตรการแล้ว
 จ านวน 3 นโยบาย        2) ไม่พบการทุจริตที่
เป็นรูปธรรม

2) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน จ านวนคร้ังของการตรวจสอบการปฏบิติังาน อย่างน้อย 
2 คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

ด าเนินการแล้ว

3) ปรับปรุงระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตผ่าน Website ให้มีประสิทธิภาพ

มีการพัฒนาระบบข้อร้องเรียนเร่ืองทุจริต 
Website ให้มีประสิทธิภาพ  1  คร้ัง  -

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพฯ

มีการเข้าถึงช่องทาง
facebook.com/wcrhospital/ เพือ่แจ้งเร่ือง
ร้องเรียนได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลการในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  1 คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

ด าเนินการแล้ว

รายงานผลการก ากับ ตดิตาม แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปี พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง

ยุทธศาสตร์ชาตฯิ ที ่2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก
วัตถุประสงค์ 1. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ งบประมาณ หน่วยงาน ผลการด าเนินการ

รับผิดชอบ



5) การวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์
ทับซ้อน

ระดับความส าเร็จในการการวิเคราะห์ความเส่ียง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 1  คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป/
คณะกรรมการRM

มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงฯดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการเผยแพร่ใน
Webside ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

6) มีการจัดวางระบบและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน

จ านวนคร้ังของการรายงานผลการควบคุมภายใน
 2 คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

มีการด าเนินการจัดท าระบบควบคุมภายใน
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงาน

7)จัดท าการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี

จ านวนคร้ังของการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี

1 คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี เรียบร้อยและด าเนินการเผยแพร่ใน
Webside ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

8) จัดท าการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปี

ประกาศจัดท าการเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี

 1  คร้ัง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป/พัสดุ

ด าเนินการเผยแพร่จัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี 
เรียบร้อยและด าเนินการเผยแพร่ในWebside 
ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

9) การก าหนดมาตรฐาน กลไกหรือวาง
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่าน Website

จ านวนมาตรฐานการก าหนดมาตรฐาน กลไก
หรือวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะผ่าน Website  1 

มาตรฐาน
 -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป/กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ

ด าเนินการจัดท าระเบียบโรงพยาบาลเวียงเชียง
รุ้ง ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรียร้อย
แล้วและด าเนินการเผยแพร่ในWebside ของ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการก ากับ ตดิตาม แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปี พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง

ยุทธศาสตร์ชาตฯิ ที ่2 : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก
วัตถุประสงค์ 1. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ งบประมาณ หน่วยงาน ผลการด าเนินการ



รับผิดชอบ
10 )จัดท าช่องทางเพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

จ านวนช่องทางจัดท าช่องทางเพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

 3 ช่องทาง  -

กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป/กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพฯ

มีการด าเนินการเผยแพร่ จ านวน 4 ช่องทาง คือ
 1. ทาง Webside ของหน่วยงาน 2. ทางLine
 3. ทางFacebook 4. ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์

รายงานผลการก ากับ ตดิตาม แผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปี พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง

ยุทธศาสตร์ชาตฯิ ที ่3 : ยกระดบัดชันีการรับรู้การทุจริต
วัตถุประสงค์ : เพือ่ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด จ านวน งบประมาณ หน่วยงาน ผลการด าเนินการ

หน่วยนับ รับผิดชอบ
1) กิจกรรมด าเนินการตามประเมิน ITA
ประจ าปี พ.ศ. 2563

ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

ร้อยละ 
100

 -
กลุ่มงานบริหาร
ทัว่ไป

ไตรมาส ที ่3  ผ่าน


