
 

 

รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 

โรงพยาบาลแม่ทะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาศที่ 1) 

 
1.  ความเป็นมา 

 ด้วยโรงพยาบาลแม่ทะ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิ
ชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่ทะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให ้สอดคล ้องก ับ
ย ุทธศาสตร  ชาต ิว ่าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะที่ ๓   (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔)   
โดยม ีเป ้าหมายหล ัก เพ ื่อการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการป้องก ันและปราบปรามการทุจริต และสร ้าง
มาตรการในการสกัดกั้นการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติม ิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ นี้จะ
เป็นกรอบแนวทางที่ส าคัญในการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของโรงพยาบาลแม่ทะ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงพยาบาลแม่ทะ เพ่ือการต่อต้านทุจริต 
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมจริยธรรม ให้เกิดข้ึนในองค กร 

 
2.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจร ิตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม

จริยธรรม 
 -  กิจกรรมการสร้างจิตส านึก ค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต   กิจกรรม

ประกอบด้วย 
1. ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลแม่ทะ พร้อมทั้งหัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน ประกาศ

เจตนารมณ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “โรงพยาบาลแม่ทะไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมแสดงสัญลักษณ มือ
ขวาทับมือซ้าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร 

2. ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันผลประโยชน ทับซ้อน 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน การป้องกันทุจริต คอร รัปชั่น กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน : เกิดทัศนคติและจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ทีมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้างานทุกงาน รวม  18  คน 

 
-  มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ     

โดยก าหนดมาตรการ ดังนี้ 
    1. ก าหนดมาตรการวิเคราะห ความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.1 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด  โดยมีการตรวจสอบ
โดย คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลแม่ทะ และกลุ่ม    
แม่ทะใสสะอาด ทั้งยังมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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1.2 ก าหนดให้มีการตรวจสอบ เฝ้าระวังกรณีการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ และเอกชน 

ที่อาจมีการทุจริตในโครงการที่มีงบประมาณสูง  ด าเนินการโดย จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนทาง 
โทรศัพท สายตรงผู้บริหาร  อีเมล   เว็บไซต ของโรงพยาบาลแม่ทะ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข  โรงพยาบาลแม่ทะ ให้กับทุกหน่วยงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต ของโรงพยาบาล   แม่
ทะด้วย 

2. ก าหนดนโยบาย และให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยทางโรงพยาบาลแม่ทะ  ได้ออกประกาศโรงพยาบาลแม่ทะ เรื่อง 
ประกาศเจตนารมณ การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลแม่ทะไม่ทนต่อการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

 
-  การประชาสัมพันธ  และจัดท าคู่มือการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ และแจ้งเวียนให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  โดยได้จัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่ทะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแจ้ง
เวียนคู่มือฯให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน ตามบันทึกข้อความที่ ลป 0032.301/47 ลงวันที่ 16 มกราคม 
2563 

 
-  จัดตั้งศูนย รับเรื่องร้องทุกข  ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ด าเนินการดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดตั้งศูนย รับเรื่องร้องทุกข ร้องเรียน   โดยจัดตั้งศูนย ฯที่ห้องสิทธิบัตร เบอร  12 
อาคารผู้ป่วยนอก โดยมีป้ายชื่อศูนย ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย  

2. ประชาสัมพันธ ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านศูนย    โดยได้ประชาสัมพันธ ช่องทาง
การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต ของโรงพยาบาลแม่ทะ และบอร ดประชาสัมพันธ ของโรงพยาบาลแม่ทะ มีการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

3. รับเรื่องร้องทุกข ร้องเรียน และส่งต่อหรือด าเนินการเรื่องร้องทุกข ร้องเรียน   ได้มีการจัดท า 
Flow chart ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต โดยจะมีคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส คอยติดตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ และมีการแจ้งผลการด าเนินการให้กับผู้ร้องเรียนได้ทราบ 

4. รวบรวมและรายงานผลการด าเนินการ   โดย งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะสรุปข้อ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ  และศูนย รับเรื่องร้องทุกข  ร้องเรียน จะสรุปข้อร้องเรียนร้องทุกข ทั่วไป 
ส่งให้กับผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ ทุกเดือน 

5. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    ได้มีการจัดท า
ช่องทางการร้องเรียนออนไลน ผ่านทางเว็บไซต ของโรงพยาบาลแม่ทะ ,  ทาง e-mail  และทาง Facebook 
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-  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ด าเนินการ
ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบการท างานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล  
    2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุล 
 
-  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ ในการต่อต้านการทุจริต  ด าเนินการ

ดังนี้ 
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ ให้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ติดตามและประเมินผล 

 
3.  การวิเคราะห  ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจร ิต

ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 
     - การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ใน

ปีงบประมาณ 2563 เป็นการประเมินผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System)ซึ่งการน าเอกสารเชิงประจักษ ตาม EB1-EB26 น าขึ้นระบบ ปัญหาจากระบบ
ดังกล่าวคือ ถ้าน าข้อมูลขึ้นแล้วและต้องการเพ่ิมเติมระหว่างข้อนั้นๆ ไม่สามารถเพ่ิมได้ 

 
4.  แนวทางแก้ไข 
      - มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ EB ด าเนินการประเมินฯ ประสานทีม IT 
เพ่ือลงข้อมูลในระบบ MITAS 

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

 
 
 


