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ส่วนที่  1  บทนำ 

 
กรอบแนวคิดและมาตรการป้องกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) และให้หน่วยงานภาครัฐ แปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560–2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่ง
สานักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มาจนถึงปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และมีพันธกิจ ในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และบรรลุถึงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาติ คือ 
ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
ผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) 
เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  



 
 

-2- 

12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติจากภัย 
การทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561–2580) 

การผลักดันให้มีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกันการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เช่นเดียวกับ
กระทรวงสาธารณสุข ที่จัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบแผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕64) เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2560 ซึ่งแผนแม่บท ฯ นี้ กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ในระยะเวลาที่เหลือนี้ จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานจาก
เดิมไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ นอกจาก
ตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อ การทุจริตที่เกิดขึ้น บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้อง
ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิ ชอบ เจตจำนงของผู้บริหาร บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความ
ไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ศรัทธา จากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความ
โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกมิติ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕60 
– ๒๕79) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
การผลักดันให้มีการแปลงแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๐ -๒๕64) ไปสู่การปฏิบัติ  มีมาอย่างต่อเนื่ องตั้ งแต่                  
ปี พ.ศ. 2560 ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมทั้งด้านการป้องกันการทุจริต การปราบปราม การทุจริต 
การส่งเสริมคุณธรรม และการคุ้มครองจริยธรรม ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์    
ผ่านแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ และภายใต้งบประมาณของ
แต่ละหน่วยงาน 
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ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕64) ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. ความสำคัญของการกำกับติดตามและประเมินผลแผน 

การกำกับติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การกำกับติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาทีก่ำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือ
ภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทำแผนต่อไป 

2.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทาใช้เป็นการติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของโรงพยาบาล สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า

กิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ 

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
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3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒) เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่วางไว้เพ่ือให้การบริหาร 
๓) เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดทำแผนในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลแม่ทา 
………………….. 

 

 
ส่วนที่  2  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

โรงพยาบาลแม่ทา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ 12 เดือน) ณ 3๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ  
หมายเหตุ ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 

๑.อบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน...ที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!” 

- จำนวนเจ้าหนา้ที่กลุ่มเปา้หมายเข้ารับการอบรม 
๘๐% 
- เจ้าหหน้าที่มีความรู้ดา้นการปอ้งกันและต่อต้าน
การทุจริตเพิ่มขึ้น  
- เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส สุจริต 
ปราศจากข้อร้องเรียน 

- จัดอบรมประชุมชี้แจ้งความรู้
ในเร่ืองคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

- เป็นไปตามกำหนด 
- จำนวนเจ้าหนา้ที่เข้า
อบรมไม่ถึงเป้าหมาย 

 

๒.พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 
โรงพยาบาลแมท่า ปี ๒๕๖4 โรงพยาบาลแม่ทา ใส
สะอาด ร่วมต้านทุจริต (THC Zero Tolerance)”
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
- พัฒนาเครือข่ายภายในองค์กรต่อต้านการทุจริต  
- สนับสนนุและร่วมมือเครือข่ายสาธารณสุขโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริต 
 

- ประกาศเจตนารมณ์อย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี 
- จำนวนเจ้าหนา้ที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
๘๐% 
 
 
 
 

- ประกาศเจตนารมณ์ในการ
อบรม โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต วนัที่ 16 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
- มีการกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้าน
การทุจริตในการประชุม
ประจำเดือนเจ้าหนา้ที ่

- เป็นไปตามเปา้หมายที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 

 

๓.โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

- จำนวนเจ้าหนา้ที่กลุ่มเปา้หมาย เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ ๘๐% 
 

- จัดอบรมโครงการอบรม
เสริมสร้างวินัยและป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ วันที่ 25 
มีนาคม 2564  

- เป็นไปตามเปา้หมายที่
กำหนด 
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รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

โรงพยาบาลแม่ทา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( รอบ 12 เดือน)  ณ  3๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นปรับฐานความคิดคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ  
หมายเหตุ ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 

๑.อบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน...ที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัว!” 

- จำนวนเจ้าหนา้ที่กลุ่มเปา้หมายเข้ารับการอบรม 
๘๐% 
- เจ้าหหน้าที่มีความรู้ดา้นการปอ้งกันและต่อต้าน
การทุจริตเพิ่มขึ้น  
- เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส สุจริต 
ปราศจากข้อร้องเรียน 

- จัดอบรมประชุมชี้แจ้งความรู้
ในเร่ืองคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน ITA 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

- เป็นไปตามกำหนด 
- จำนวนเจ้าหนา้ที่เข้า
อบรมไม่ถึงเป้าหมาย 

 

๒.พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจรติ 
โรงพยาบาลแมท่า ปี ๒๕๖4 โรงพยาบาลแม่ทา ใส
สะอาด ร่วมต้านทุจริต (THC Zero Tolerance)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
- พัฒนาเครือข่ายภายในองค์กรต่อต้านการทุจริต  
- สนับสนนุและร่วมมือเครือข่ายสาธารณสุขโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริต 
 

- ประกาศเจตนารมณ์อย่างน้อย ๑ คร้ัง/ปี 
- จำนวนเจ้าหนา้ที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
๘๐% 
 
 
 
 

- ประกาศเจตนารมณ์ในการ
อบรม โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต วนัที่ 16 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
- มีการกระตุ้นจิตสำนึกต่อต้าน
การทุจริตในการประชุม
ประจำเดือนเจ้าหนา้ที ่

- เป็นไปตามเปา้หมายที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 

 

๓.โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

- จำนวนเจ้าหนา้ที่กลุ่มเปา้หมาย เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ ๘๐% 

- จัดอบรมโครงการอบรม
เสริมสร้างวินัยและป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ วันที่ 25 
มีนาคม 2564  

- เป็นไปตามเปา้หมายที่
กำหนด 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

โรงพยาบาลแม่ทา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ 12 เดือน)  ณ 3๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในราชการทุกระดับ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 

๑. การบรูณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาขนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากประชาชน 

จัดให้มีทางการรบัฟังความคิดเห็นอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
๑. โทรศัพท์หมายเลข 0๕๓-976000 
๒. โทรสารหมายเลข 0๕๓-0976019 
๓. ทางไปรษณีย ์
4. ด้วยตนเอง ท่ีหน่วยงาน, ตู้รับความคิดเห็น 
๕. เว็ปไซต์ http://www.mth.go.th 
6. https://www.facebook.com/MaethaHos 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ไม่นอ้ยกว่า ๒ ช่องทาง  
๑.ตูร้ับความคดิเห็น 
๒.สายตรงผู้อำนวยการโทร 
๓.ผ่านเว็บไซต์ http://www.mth.go.th 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 

๓. เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ามามสี่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ   

จัดให้มีช่องทางการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ราชการ ดังน้ี 
๑. โทรศัพท์หมายเลข 0๕๓-976000 
๒. โทรสารหมายเลข 0๕๓-0976019 
๓. เว็บไซต์ http://www.mth.go.th 
๔. ทางไปรษณีย ์

เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 

  ๕. ตู้รับความคิดเห็น 
6. ด้วยตนเอง ท่ีโรงพยาบาลแม่ทา 
7. https://www.facebook.com/MaethaHos 

 

๒. สรา้งความตระหนักใหผู้้บริหารและบุคลากรมี
ความรับผิด 

- การประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและ
นโยบายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

๑. หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริต ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจรติ 
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลแม่ทา ปี 
๒๕๖๓ โรงพยาบาลแม่ทาใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต   
(THC Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๔ 
๒.ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา เรื่อง  การแสดงเจตนารมณ์
สุจรติและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหนา้ที่
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของเจ้าหน้าท่ี 
 

- ดำเนินการประกาศเจตนา
ฯ ตามกำหนด 

๓. พัฒนาและยกระดับคณุธรรมความโปร่งใสฯการใช้
ดุลพินิจตามหลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน 

- การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างการจดัหา
เวชภัณฑ์  
- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของส่วน
ราชการ  
- พัฒนาความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน 
- พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย 

-ร้อยละของหน่วยงานท่ีคะแนนประเมิน ITA ระดับสูงมาก 
-ไตรมาสแรก ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ๕  
-ไตรมาส ๒ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๒ 
-ไตรมาส ๓ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๗ 
-ไตรมาส ๔ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒ 

- ไตรมาส ๑ ได้คะแนน 
ระดับ ๕ 
- ไตรมาส 2 ได้คะแนน 
2,200 คะแนน ร้อยละ 
91.67 
- ไตรมาส 3 ได้คะแนน 
2,400 คะแนน ร้อยละ 
100 
 

 



 
 

-9- 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

โรงพยาบาลแม่ทา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ 12 เดือน)  ณ 3๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ  
หมายเหตุ ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสร้างความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริตกับป.ป.ช.และองค์กร
ระหว่างประเทศ 
 

- การประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและไม่
เรียกรับผลประโยชน์ใดๆสำหรบัผู้มารบับริการ 
 

ปราศจากข้อร้องเรียน เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

โรงพยาบาลแม่ทา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ 12 เดือน)  ณ 3๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ  
หมายเหตุ ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 

๑. พัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องการ
สรรหาแต่งตั้งโยกย้ายต้องโปร่งใสเป็นธรรม 

ไม่มีการร้องเรียนเร่ือง การ
แต่งตั้ง โยกย้ายที่ไม่ เปน็ธรรม
(อัตราการร้องเรียนเป็นศูนย์) 

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 

 

๒. วางระบบกลไกการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติราชการทุกเรื่อง 

ทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคมุภายในของตนเอง ทุกหน่วยงานย่อยต้องมี ระบบ
ควบคุมภายในของ ตนเอง
(ร้อยละ ๑๐๐) 

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 

 

๓. เพื่อเสริมสร้างระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ 

การติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนป้องกันฯการทุจริต 

ตามคำสัง่โรงพยาบาลแม่ทา  
ที่ 58/๒๕๖๓ ลงวันที่         
9 ตุลาคม ๒๕๖2 เร่ือง  
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และตั้ง
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 

 

๔. การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนของ
หน่วยงานและเสริมสรา้งระบบการจัดการร้องเรียน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
และไม่มีข้อร้องเรียน 
- มีช่องทางการรับฟังผา่นทาง
เว็บไซด์ /โทรศัพท์/โทรสาร/
ไปรษณีย์/ตู้รับเร่ืองร้องเรียน 

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

โรงพยาบาลแม่ทา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ 12 เดือน)  ณ 3๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ  
หมายเหตุ ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ 

๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติด้านการป้องกันการทุจริต
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. เผยแพร่สอดแทรกความรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากร ในทุกกิจกรรม และการ
ประชุมอบรม 

- จำนวนกิจกรรม/ครั้ง ใน การ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนอย่างน้อย 
๑ คร้ังทุกเดือนในการประชุม 
เจ้าหน้าที ่

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 

 

๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผา่นสือ่ออนไลน์และ
ช่องทางอื่นๆ เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดหรือขอ
เอกสารเอกสารได้ 

- จำนวนหนังสือเวียน เก่ียวกับ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับรายไตร
มาส 

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 

 

๓.จัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินยัและ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

- จัดอบรมโครงการอบรม
เสริมสร้างวินัยและป้องกนัการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ วันที่ 25 
มีนาคม 2564 

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 

 

๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความเสียสละต่อส่วนรวม 
ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา” 

1. จัดกิจกรรมจิตสาพัฒนาหน่วยงาน ทุก ๒ เดือน  
 

- มีการดำเนินกิจกรรมตามที่
กำหนด 

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 

 

2. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาขององค์กรภายในอำเภอ 
และจังหวัด 

- มีการดำเนินกิจกรรมตามที่
กำหนด  

เป็นไปตามเปา้หมาย
ตัวชี้วัด 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงพยาบาลแม่ทา 
………………….. 

 
ส่วนที่  3  ภาคผนวก                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ  
หัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน...ทีซ่่อนอยู่ใกล้ตัว” 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมานและห้องประชุมขุนตาลล้านนา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ  
หัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน...ทีซ่่อนอยู่ใกล้ตัว” 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมานและห้องประชุมขุนตาลล้านนา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพการดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัยและป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ  
โรงพยาบาลแม่ทา  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 08.30 – 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน โรงพยาบาลแม่ทา 

******************************** 

  

  

  



 
 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความเสียสละต่อส่วนรวม ดำเนินชีวิตดว้ยความพอเพียง  
“จิตอาสาฉีดวัคซีนวันแม”่ 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 07.30 – 17.30 น. 

ณ ห้องประชุมขุนตาลล้านนา โรงพยาบาลแม่ทา 

 

  

  



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารสว่นภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ขอนำข้อมูลการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจา้งประจำปงีบประมาณ2564 เผยแพรท่างเวปไซต์โรงพยาบาลแม่ทา 
สำหรับหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสงักัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน :  โรงพยาบาลแมท่า    
วัน/เดือน/ปี :   31 สงิหาคม 2564    
 หัวข้อ :  EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกบัตดิตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ และแผนสง่เสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหนว่ยงาน  
    

 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานผลการกำกบัติดตามการดำเนนิการตามข้อกำหนดของคู่มือการขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรม 

(รอบ 12 เดือน) ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2564 
1.1 แบบฟอร์มที ่2 แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผฯปฏิบัติการสง่เสริมคณุธรรมของ       

ชมรมจรยิธรรม 
1.2 แบบตดิตามประเมินผลแผนปฏบิัติการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2. หนงัสือเสนอผูบ้ริหารเพื่อทราบและสัง่การ ปรากฎการขออนญุาตเผยแพร่เวป็ไซตข์องหน่วยงาน 
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผา่นเวป็ไซค์ของหน่วยงาน 

 
เว็บไซต์โรงพยาบาล :  http://www.mth.go.th 
 
หมายเหตุ:…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

                  รัตนาภรณ์  สุคำอ้าย สันติ  วงศฝ์ั้น 
(นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ (ดา้นเวชกรรม) 

   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

 
ผู้รับผดิชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 
วิภารตัน ์  ราชปญัญา 

(นางสาววิภารัตน ์  ราชปญัญา) 
ตำแหนง่ นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 

วันที ่31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

http://www.mth.go.th/


 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.๐ ๕๓97 6019  

ที ่ ลพ 0032.301/197                                     วันที ่   31  สิงหาคม 2564  . 

เรื่อง   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาล แม่ทา ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 - 4   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทาได้ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 – 4        
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตนำรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่บนเว็ปไซค์ของ
หน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                 
 (นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

                           
(นายสันติ วงศ์ฝั้น) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 
 

 




