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ค าน า 
 
  จากการก าหนดยทุธศาสตรช์าติว่าด วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ้ระยะที่้3้(พ.ศ.้
2560-2564)้ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ที่ได ปรับปรุงให สอดคล องกับสภาพปญัหา้และสถานการณก์ารด าเนินงาน
ด านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในปจัจุบัน้เพือ่ให ทันตอ่สถานการณ์
ทุจรติทีป่ระชาชนและหนว่ยงานต องเผชญิอยู่จริงและเพือ่ให เกดิการบูรณาการความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น้้
ในการตอ่ต านการทจุรติทกุรปูแบบอย่างเขม็แขง็้ภายใต วสิัยทศัน์้“ประเทศไทยใสสะอาด้้ไทยทัง้ชาติต าน
ทุจรติ้้(Zero Tolerance & Clean Thailand)”  เพือ่ให ประเทศไทยมุง่สูก่ารเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทาง
คุณธรรม้จริยธรรม้เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทจุริตทกุรูปแบบ้ 
  ดังนั้น้เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติฯ้ให เกิดเป็นรปูธรรม้โรงพยาบาลแมอ่อน้จึงได จดัท า
รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนนิงาน้้้ตามแผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ้
มชิอบ้ประจ าปงีบประมาณ้2564้้ภายใต ยทุธศาสตรช์าติว่าด วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ้และ
เพือ่ใช เป็นกรอบแนวทางในการด าเนนิการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติของโรงพยาบาลแมอ่อน้ต่อไป้ 
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รายงานผลการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานตามแผนปฏ้ิบตักิารป้ องกนัและปราบปราม 
การทจุรติประพฤตมิชิอบ โรงพยาบาลแมอ่อน 

ประจ าปีงบประมาณ้2564 
 
1.้หลกัการและเหตผุล 
  ตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย้ (ฉบับชั่วคราว)้ พ.ศ.้ 2557้
พระราชบัญญัติข้ อมู้ลข้่าวสารทางราชการ้ พ.ศ.้ 2540้ พระราชกฤษฎ้ีกาว่าด้ วยหล้ักเกณฑ้์และวิธีการ
บร้ิหารก้ิจการบ้ านเม้ืองที้่ดี้ พ.ศ.้ 2546้ ยุ้ทธศาสตร้์ชาต้ิว่าด้ วยการป้ องก้ันและปราบปรามการทุ้จร้ิต้
ระยะที่้3้(พ.ศ.้2560้–้2564)้และแผนแม่บทการป้องกัน้ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ้
กระทรวงสาธารณสุข้ระยะ้5้ปี้ (พ.ศ.้2560้ –้2564)้ โดยให้ ปลู้กฝ้ังค้่าน้ิยม้คุ้ณธรรม้จร้ิยธรรมและ
จ้ิตสาน้ึกในการร้ักษาศ้ักดิ้์ศร้ีความเป้็น้ ข าราชการและความซือ่สัตย้์สุจริต้ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ้เพ่ือป้ องก้ันและปราบปราม้การทุ้จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบของเจ้ าหน้ าที้่ของร้ัฐ้รวมถ้ึงคำสั้่ง
คณะร้ักษาความสงบแห้่งชาติ้ ที่้ 69/2557้ ลงวันที่้ 18้ ม้ิถุ้นายน้ พ.ศ.้ 2557้ เรื้่องมาตรการป้ องก้ันและ
แก้ ไขป้ัญหาการทุ้จร้ิตประพฤต้ิม้ิชอบ้ ได้ ม้ีคำสั้่งให ้ ทุ้กส้่วนราชการและหน้่วยงานของร้ัฐ้ กำหนดมาตรการ
หร้ือแนวทางป้ องก้ันและแก้ ไขป้ัญหาทุ้จร้ิตและประพฤต้ิมิชอบ้ ในส้่วนราชการของหน้่วยงานของร้ัฐ้ โดย
มุ้่งเน้ นการสร้ างธรรมาภิบาลในการบร้ิหารงานและส้่งเสร้ิมการมีส้่วนร้่วมจากทุ้กภาคส้่วนในการตรวจสอบ้
เฝ้ าระว้ัง้ เพ่ือสก้ัดกัน้ม้ิให้ เก้ิดการทุ้จร้ิตประพฤต้ิม้ิชอบ้ จ้ึงได้ จ้ัดทำรายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏ้ิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ้ ประจ าปีงบประมาณ้ พ.ศ.้ 2564้
เพ่ือให้ การป้ องก้ันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ้สามารถน าไปสู้่การปฏิบ้ัติได อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 วสิยัทศัน์้ ้คา่นยิม้้และ้อตัลกัษณ์้ ของโรงพยาบาลแมอ่อน 
ว้ิสัยทัศน้์  :   “้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ้ที่ผู ให และผู รับบริการมีความสุข้“ 
ค้่าน้ิยม    :   “้ยึดมั่นมาตรฐาน้้บริการด วยหัวใจ้้เรียนรู ท าสิ่งใหม่้้ใฝ่ในจริยธรรม้” 
อตัลักษณ์ :   “ ซ่ือสัตย์้้ร้ับผ้ิดชอบ้้มีน าใจ้” 
 
 

2.้วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามกรอบและแนวทางในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 2.2้เพื่อเป็นการส่งเสริมให ผู บริหารของโรงพยาบาลแม่ออน้แสดงเจตจ านงในการต่อต านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ้อย่างเป็นรูปธรรม้ 
 2.3้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให บุคลากรของโรงพยาบาลแม่ออน้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก้้้้้้
ธรรมาภิบาล้ตามมาตรฐานทางคุณธรรม้จริยธรรม้และการบริหารจัดการบ านเมืองที่ดี  
 2.4้เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน้ในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต้
ประพฤติมิชอบ้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลแม่ออน 
 

3.้มาตรการ/แนวทางการดำเนนิงานเพ้ื่อเสรมิสร้ างคุ้ณธรรมและความโปรง่ใสในองค้์กร 
ภายใต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม้กระทรวงสาธารณสุข้ฉบับที่้1 (พ.ศ.้2560- 2564) ที่สอดคล อง

กับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ้ฉบับที่้1 (พ.ศ.้2559-2560)  ภายใต วิสัยทัศน์ ว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็น
องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน้มุ่งเน นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให มี
ความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน้น าสู่การปฏิบัติได อย่างมี ประสิทธิภาพ ้ภายใต คุณธรรมที่พึงประสงค์้้4 
ประการ คือ  พอเพียง้้วินัย้้สุจริต้้จิตอาสา้และค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข้“MOPH”  เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี้้เจ าหน าที่มีความสุข้้ระบบสุขภาพยั่งยืน้ 

โรงพยาบาลแม่ออน้จึงได ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพื่อสร างคุณธรรมและความโปร่งใส้ดังนี้  
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1.ด านความโปร่งใส 
     1.1้ ผู้ บร้ิหาร้และบุ้คลากรในโรงพยาบาลแม่ออน้ทุ้กระด้ับต้ องให้ ความสำค้ัญและส้่งเสร้ิม

การปฏิบ้ัต้ิราชการด้ วยความโปร้่งใส้พร้ อมเป้ิดโอกาสให้ ผู้ ม้ีส้่วนได้ เส้ีย้ภายใน้และผู้ ม้ีส้่วนได้ เส้ีย้
ภายนอก้สามารถ้ตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานได  

     1.2  เปิดเผยข อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข อมูลข่าวสารของทางราชการ้พ.ศ.2540 
     1.3้ มุ้่งเน้ นในเรื่องการจ้ัดหาพัสดุ้ภาคร้ัฐโดยการซ้ือ จ้้ าง้เช่า้แลกเปลี้่ยน้หร้ือโดยวิธีอันใด้ 

ให้ สอดคล้ องกับประกาศ้ระเบียบ้หล้ักเกณฑ์้ ว้ิธ้ีปฏ้ิบัต้ิหร้ือกฎหมายอ่ืนๆ้ทีเ่กีย่วข้ อง้รวมถ้ึงด าเน้ินการ้ 
ตามเกณฑ้์การประเม้ิน้คุ้ณธรรมและความโปร้่งใสในการด าเน้ินงานของหน้่วยงานภาคร้ัฐ้ (้Integrity and 
Transparence Assessment : ITA) เพ้ื่อให เกิดการแข่งข้ันอย่างเป็นธรรม 
 ้้้้้1.4้ ให มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้่านช้่องทางต่างๆ 

    1.5้้จ้ัดให้ ม้ีช่องทางการร้ับเรื่องร้ องเร้ียน้แนวทางปฏิบ้ัต้ิในการจ้ัดการเรื่องร้ องเร้ียน้
และการตอบสนองเรื่องการร้ องเร้ียน้เผยแพร้่ให้ ผู้ ร้ับบร้ิการได ้ร้ับทราบพร้ อมก้ับให้ ม้ีคณะกรรมการ้
ท้ีมงาน้หร้ือ้เจ าหน้ าที่ผู รับผ้ิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร องเรียนโดยตรง 

 

2.ด านความพร อมรบัผิด 
     2.1้ บุ้คลากรโรงพยาบาลแม่ออน้ทุ้กคนจะต้ องประพฤต้ิตนในส้ัมมาชีพ ด้้ วยความซื้่อส้ัตย้์ 

สุ้จร้ิตยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง้จะยับยั้งช้ั่งใจไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน้หรือใช้ ต าแหน้่งหน้ าทีห่า
ผลประโยชน้์บนความ้ทุ้กข้์ยากของประชาชนบร้ิหารและปฏิบ้ัต้ิงานด้ วยความเต้็มใจ ก้ระต้ือร้ือร้ น้้้้้้
เต้็มความสามารถม้ีความพร้ อมทีจ่ะ้ให บริการโดยมุ่งผลส าเร้็จของงาน 

    2.2้้ดำเน้ินการตามหล้ักเกณฑ้์การควบคุ้มภายใน้การบร้ิหารความเสี่ยงและปฏิบ้ัต้ิตาม 
แผนผังขั้นตอนการปฏ้ิบัติงานในหน าที่อย่างเคร่งครัด้ลดการใช้ อำนาจดุลพ้ินิจในการให บร้ิการผู ป่วย 

 

3. ด านความปลอดภ้ัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    3.1  ผู บริหารทุกระดับต องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล ชิด้ก ากับ้ดูแลผู ใต บังคับ้ 

บัญชาให อยู้่ในระเบ้ียบวิน้ัยหากพบว้่าม้ีการกระทำความผ้ิด้ต้ องดำเน้ินการทาง ว้ิน้ัย้ทางละเม้ิดและ้ทาง
อาญาอย่างเคร่งครัด 

    3.2้้บุ้คลากรทุ้กคนปฏิบ้ัต้ิงานด้ วยความซ่ือส้ัตย้์สุ้จร้ิต้และไม้่ม้ีการร้ับส้ินบน้การร้ับ 
เง้ินสิ่งของ้หร้ือผลประโยชน้์ใดๆ้ไม้่ใช่ตำแหน้่งหน ้าทีใ่นการเอ้ือประโยชน้์แก้่ตนเอง้พวกพ อง้หร้ือม้ี
พฤต้ิกรรมที่้ เข าข้่ายการทุจริตต่อหน าที่ 

     3.3้บุ้คลากรทุ้กคนย้ึดถ้ือปฏ้ิบ้ัต้ิตามหล้ักเกณฑ้์ของคณะกรรมการป้ องก้ันและปราบปราม 
การ้ทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ อน้สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า้สิ่งใดถูก้สิ่งใด
ผิด้สิ่งใดท าได ้สิ่งใดทำไม้่ได ้สิ่งใดค้ือประโยชน้์ส้่วนตน้สิ่งใดค้ือประโยชน้์ส้่วนรวม้การป้ องก้ัน
ประโยชน้์สาธารณะไม้่ให้ มี้ผลประโยชน์ส้่วนตัวเข ามาแทรกซ อน เ้ช้่น้การใช ทรัพย์สินของทางราชการเรื่อง
สว่นตัว้เป็นต น 
 

4. ด านว้ัฒนธรรมคุ้ณธรรมในองค์กร 
 ้้้้้ 4.1  ส่งเสริมให มีการสร างวัฒนธรรมองค์กร้หลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ อน้สร างวัฒนธรรมแห่ง
ความซ่ือสัตย้์้ปลู้กฝังให บุคลากรทุกคนมีแนวความค้ิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท้และไม้่ทนทีจ่ะ
เห้็นการทุ้จร้ิตที่้เกิดข้ึ้นในหน้่วยงาน 

     4.2้ สน้ับสนุ้นให้ ม้ีการรวมกลุ้่มของบุ้คลากรภายใน้และกลุ้่มเคร้ือข้่ายสุ้ขภาพ้ในการ 
สอดส้่องพฤติกรรมการปฏ้ิบัติงาน้รวมถ้ึงการแจ งเบาะแสเพ่ือยับยั้งการทุจร้ิตในหน าที่ 
 



-3- 
 

     4.3้ สน้ับสนุ้นให้ ม้ีการเผยแพร้่ให้ ความรู้ เกี้่ยวก้ับการป้ องก้ันการทุ้จร้ิตและผลประโยชน้์ท้ับซ้ อน้้ 
แก้่บุคลากรโรงพยาบาลแม่ออน 

     4.4้ มีกระบวนการควบคุมภายใน ก้ารตรวจสอบภายใน้และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
 

5. ด านคุ้ณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
     5.1้ส้่งเสร้ิมให้ ผู้ บร้ิหาร้ห้ัวหน้ าฝ้่าย/งาน้ม้ีแนวทางในการมอบหมายงานให้ ผู้ ใต้ บ้ังค้ับบ้ัญชา

อย่างเป็นธรรม้ไม่เลือกปฏ้ิบัติ 
     5.2้้ส้่งเสร้ิมให้ ผู้ บร้ิหาร้ห้ัวหน้ าฝ้่าย/งาน้ย้ึดถ้ือปฏิบ้ัต้ิตามมาตรฐานการปฏ้ิบ้ัต้ิงานบุ้คคล้

เกีย่วก้ับการพิจารณาแต้่งต้ังโยกย้ าย้และการพิจารณาความด้ีความชอบ้้โดยคำน้ึงถ้ึงพฤต้ิกรรมด้ าน
ศ้ีลธรรมและด านคุณธรรมเพ้ื่อสร้ างแรงจูงใจให บุคลากรในหนว่ยงานใช หลักคณุธรรมในการดาเนินช้ีว้ิต 

 ้้้้้้5.3  บุคลากรปฏิบัติงานในหน าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด้เป็นมาตรฐาน้และยึดหลัก 
ความถูกต อง้เป็นธรรม้เท่าเท้ียม้ ไม่เลือกปฏ้ิบัติ 
 

6. ด านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 ้้้้้6.1 สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน้และผู รับ้
บริการภายนอก้เพ้ื่อให เกิดความรวดเร้็ว้ทั่วถึง้และม้ีประสิทธิภาพ 

     6.2้้ม้ีการสื่อสาร้นโยบาย้มาตรการ้แผนงาน้ระเบ้ียบ้ข้ อบ้ังค้ับ้มาตรฐานหร้ือคู้่ม้ือ
การ้ปฏิบ้ัต้ิงาน้การให้ บร้ิการผลการปฏิบ้ัต้ิงาน้รวมทัง้ผลการประเม้ิน้การตรวจสอบภายใน้และสื่อ
ประชาส้ัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส้การเสริมสร างคณุธรรม้จรยิธรรม้รวมถ้ึงการป้องก้ันและปราบปราม
การทุ้จร้ิต้ และผ้่านช่อง้ทางการส้ื่อสารต่างๆ้เพ่ือให บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

 
4.้มาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

้้้้้ตามมติคณะรัฐมนตรี้เรื่อง้มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ้วันที่้27้มีนาคม้2561้ซึ่งได น ามาตรการทางวินัย้ปกครองมาใช อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด้้
โดยมอบหมายส านักงาน้ป.ป.ท.้ให แจ งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและจริงจัง 

้้้้้เป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ้ของเจ้ าหน้ าที่ภายใน
องค้์กร เ้พ่ือส้่งเสร้ิมการสร้ างวัฒนธรรม้องค์กรสุจริต้แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช หล้ัก
ธรรมาภิบาล้ย้ึดมัน่ในคุ้ณธรรม้จร้ิยธรรม้เป้็นแบบอย้่างที่ด้ีย้ืนหย้ัดทำในสิ่งที่ถู้กต้ องเป้็นธรรมถู้กกฎหมาย้
โปร้่งใส้และตรวจสอบได ้ตลอดจนสร้ างความเชื่อมัน่แก้่ผู้ ม้ีส้่วนได ้ส้่วนเส้ีย้ทัง้ภายในและภายนอก้ 

้้้้้โดยโรงพยาบาลแม่ออน้ได จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร องเรียนของโรงพยาบาลแม่ออน้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให แก่ประชาชนผู มารับบริการที่ได รับความเดือดร อน้หรือต องการแจ งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ าหน าที่        โดยในด านการด าเนินงาน้ศูนย์รับเรื่องร องเรียน้กรณีได รับข อร องเรียนจาก้้้้้
ช่องทางการร องเรียนด วยตนเอง้ทางโทรศัพท์้หรือ้เป็นหนังสือ้ศูนย์รับเรื่องร องเรียนจะด าเนินการรายงาน
ตามกระบวนการรายงาน้และด าเนินการแก ไขปัญหาของข อร องเรียนและรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องร องเรียนให ผู ร อง้ทราบภายใน้15้วันท าการ  

     กรณีรับเรื่องร องเรียนผ่านทางระบบเว็บไซด์ของโรงพยาบาลแม่ออน้กลุ่มงานประกันสุขภาพ้
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์้้จะด าเนินการตรวจสอบ้และจัดส่งเรื่องต่อให คณะกรรมการ้้้้้
รับเรื่องร องเรียน้เพ่ือคัดกรองและแจ งกลุ่มงานที่เก่ียวข อง้และรายงานผู บริหารพิจารณาด าเนินการตาม
ขั้นตอน้และด าเนินการแก ไขข อร องเรียนให แล วเสร็จ 
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5. มาตรการในการป้องกันและแก ไขปญัหาการลว่งละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน้้
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี้้เมื่อวันที่้้21้้เมษายน้้2563้้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคน้ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได รับการปฏิบัติด วยความเครารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิด้หรือ
คุกคามทางเพศในการท างานทุกคนต องรับผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 

โรงพยาบาลแม่ออน้ได จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี้เมื่อวันที่้21้เมษายน้2563้โดยด าเนินการสร างและรักษา
สภาพแวดล อมในการท างาน้้ให ปราศจากการ้ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ้้ด วยการสร างความตระหนัก้
การสร างความรู ความเข าใจการก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน้้และจะด าเนินการเมื่อ
เกิดกรณีการร องเรียนเรื่องการล่วงละเมิด้หรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที้้รวมทั้งจัดสภาพแวดล อมและ
มาตรการต่างๆ้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะท าให เกิดการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศข้ึน  โดยได ก าหนดช่องทาง้้้้
ในการรับเรื่องร องทุกข์้ดังนี้้ 

1.้หน่วยรับเรื่องร องทุกข์ภายในโรงพยาบาลแม่ออน 
  -้ผู บังคับบัญชาทุกระดับของผู กระท า 
  -้คณะกรรมการรับเรื่องร องเรียนของโรงพยาบาลแม่ออน 

ช่องทาง/วิธีการร องทุกข์ 
  -้กล่องรับเรื่องร องทุกข์ภายในโรงพยาบาลแม่ออน 
  -้ผู ร องทุกข์สามารถร องทุกข์ด วยตนเอง้ทางโทรศัพท์้หรือเป็นลายลักษณ์อักษร้เช่น้
จดหมาย้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์้เป็นต น 
  -้ผู ร องทุกข์ควรร องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ้
การไม่มีการด าเนินการใด้ๆ้จึงร องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

2.้หน่วยรับเรื่องร องทุกข์ภายนอก 
  -้ศูนย์ประสานการป้องกันและแก ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน้
(ศปคพ.)้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว้ 
 

และมีการรายงานผลการด าเนินการป้องกันและแก ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ้ในการ
ท างาน้ให ศูนย์ปฏิบัติการต่อต านการทุจริต้กระทรวงสาธารณสุข ทราบทุก้6้เดือน้และ้12้เดือน 
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รายงานผลการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั้โรงพยาบาลแม่ออน้ 
ปีงบประมาณ้2564้้(ตลุาคม้2563้–้มีนาคม้2564) 

 
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิการ 

การจัดท ามาตรการป้องกันและ
ปราบปราม้การทุจริตและประพฤติ้้้้
มิชอบ้้ 
-้การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร องเรียน 
- กิจกรรมสนับสนุนให หน่วยงาน้้้้้้
มีการระบบจัดการเรื่องร องเรียนทั่วไป
และเรื่องร องเรียนการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ้้้ 
 

-้เพ่ือให การด าเนินงานในเรื่องการ
ร องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบมีขั้นตอน้กระบวนการ้และ
แนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐาน 

-้เจ าหน าที่ทุก
กลุ่มงาน/ฝ่าย 
-้ผู มารับบริการ้ 

-้ร อยละของกลุ่มงาน/ฝ่าย้้้้้
ที่มีการจัดการเรื่องร องเรียน้้
ตามมาตรการที่ก าหนด 

-้มีคู่มอืปฏิบัติงานการรับเรื่องร องเรียน 
-้มีสถิติจ านวนเรื่องร องเรียน ประจ าไตรมาส้
ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน้มีการ
จัดท ารายงาน้้ในรอบ้6้เดือน้้้ 
-้มีช่องทางในการรับเรื่องร องเรียนอย่างน อย้
4้ช่องทาง 
-้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ้เพ่ือพิจารณา
เรื่องร องเรียน 
 

-้กิจกรรมก าหนดกรอบแนวทาง้้้้้
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ อน้้้้
ของโรงพยาบาลแม่ออน้โดยก าหนด
ใน้4้ประเด็น้ที่ต องด าเนินการ
ตรวจสอบ้คือ้ 
้้้้1.้มาตรการการจัดหาพัสดุ 
้้้้2.้มาตรการการใช รถยนต์ราชการ 
้้้้3.้มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
้้้้4.้มาตรการควบคุมการจัดท า
โครงการฝึกอบรม้ศึกษาดูงาน้ประชุม
และสัมมนา 
 

-้เพ่ือให เจ าหน าที่้ปฏิบัติงานด วย
ความซื่อสัตย์้สุจริต้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม้ปราศจากการทุจริต้
คอร์รัปชั่น้ 
- เพ่ือให เจ าหน าที่ปฏิบัติงานให เกิด
ความโปร่งใส้ ตรวจสอบได  
-้เสริมสร างจิตส านึกและค่านิยม้้้
ให เจ าหน าที่้ ้มีทัศนคติ้ที่ดีในการ
ร่วมกันแก ไขปัญหาการทุจริต้
คอร์รัปชั่น 
 

เจ าหน าที่ของ
โรงพยาบาล้้
แม่ออน้ 

-้มีมาตรการ้กลไก้หรือการ
วางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ อน 
- ไม่เกิดกรณกีารทุจริต้
คอร์รัปชั่น 

-้มีการจัดท ามาตรการในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ อนใน้4้ประเด็น้้และ
ด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนด 
-้มีการตรวจสอบการด าเนินงานใน้4้
ประเด็น้พบว่ามีการด าเนินงานตามระเบียบ
ราชการ้ไม่พบกรณีการทุจริต้คอร์รัปชั่น 
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รายงานผลการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั้โรงพยาบาลแม่ออน 
ปีงบประมาณ้2564  (ตลุาคม้2563 – มีนาคม้2564) 

 
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิการ 

- การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
้้้1.้มาตรการป้องกันการรับสินบนการให และรับ
ของขวัญแก่ข าราชการชั้นผู ใหญ่หรือผู บังคับบัญชาใน
เทศกาลปีใหม่้ 
้้้2.้มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ
เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข าราชการ้ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่้12้
กันยายน้2560 
้้้3.้มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ าง 
้้้4.้มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับ
เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 
้้้5.้มาตรการป้องกันการทุจริตและแก ไขการกระท า
ผิดวินัยของเจ าหน าที่้กรณีการใช รถราชการ้การเบิก
ค่าตอบแทน้การจัดท าโครงการศึกษาดูงาน้และการ
จัดหาพัสดุ 
้้้6.้มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ้ส่วนชดเชย้ส่วน
สนับสนุน้เพ่ิมเติมจากการก าหนดไว ในขอบเขตของ
งาน้หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 
 

-้เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ป้องกันการรับสินบน
และต่อต านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 
้ 

เจ าหน าที่ของ
โรงพยาบาล
แม่ออน้ 

ไม่มีกรณทีี่ท าให เกิด
ความเสี่ยงสูงที่อาจ
ก่อให เกิดการรับ
สินบน 

 - มีการจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน้
ทั้ง้6้มาตรการ้และด าเนินงานตามมาตรการ้
ที่ก าหนด 
-้มีการควบคุม้ก ากับ้การด าเนินงานตาม
มาตรการที่ก าหนด้พบว่าไม่มีกรณีท่ีท าให เกิด
ความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให เกิดการรับสินบน 
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ปีงบประมาณ้2564  (ตลุาคม้2563 – มีนาคม้2564) 

โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 
 

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิการ 

-้การจัดระบบและช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็น้้้้
ข อร องเรียน้หรือการแจ ง
เบาะแสการทุจริต 
 
 
 

-้เพ่ือให มีมาตรการในกรณีได 
รับทราบหรือได รับแจ งหรือการ
ตรวจสอบการทุจริต้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน้ที่สอดคล อง
กับระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข องอย่างถูกต อง 
-้เพ่ือให มีเจ าหน าที่ผู รับผิดชอบ
ด าเนินการในเรื่องร องเรียน 
 

ประขาชาหรือผู 
ที่มีส่วนได ส่วน
เสียที่เก่ียวข อง
กับการ
ด าเนินงาน้และ
หรือได รับการ
บริการที่ไม่เป็น
ธรรม 

-้โรงพยาบาลแม่ออน้มีคู่มือ
ปฏิบัติงานการรับเรื่องร องเรียน 
- มีสถิติจ านวนเรื่องร องเรียน
ประจ าเดือน้ประจ าไตรมาส้และ
ประจ าปี 
-้มีช่องทางรับเรื่องร องเรียนอย่าง
น อย้4้ช่องทาง 
-้มีการแจ งผลการด าเนินการให ผู 
ร องเรียนทราบภายใน้15้วัน้ 
-้มีผู รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร องเรียน้ 
 

- มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร องเรียน 
- มีสถิติจ านวนเรื่องร องเรียน้ประจาเดือน้ประจ า
ไตรมาส้ตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน้รอบ้6้
เดือน 
- มีช่องทางในการรับเรื่องร องเรียนอย่างน อย้ 4้
ช่องทาง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ้เพ่ือพิจารณา้เรื่อง
ร องเรียน และมีผู รับผิดชอบเกี่ยวกับ้้้เรื่อง
ร องเรียน 

-้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม้
จริยธรรมในหน่วยงาน้ 

-้เพ่ือให เจ าหน าที่มีพฤติกรรม
บริการที่ดี 
- เพ่ือสร างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเจ าหน าที่กับผู มารับบริการ 
 

เจ าหน าที่และผู 
มารับบริการ 

- มีการท าบุญประจ าปี้1้ครั้ง/ปี 
-้การจัดถวายเทียนเข าพรรษา
เนื่องในวันเข าพรรษา้้3้วัด 
-้กิจกรรมการท าบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา้้้
3้ครั้ง/ปี 
-้กิจกรรมการรดน้ าด าหัวเนื่องใน
วันสงกรานต์้้1้ครั้ง/ปี 
-้จัดงานวันขึ้นปีใหม่้1้ครั้ง/ปี 
 

- โรงพยาบาลแม่ออน้มีการจัดงานท าบุญประจ าปี้
มีการท าบุญตักบาตร้และเจ าหน าที่ร่วมฟังธรรมะ้
เมื่อวันที่้5้ตุลาคม้2563 
-้มีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร้จ านวน้3้ครั้ง้
คือ้วันที่้13้ตุลาคม้2563้วันคล ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช้
,้วันที่้23้ตุลาคม้2563้วันปิยมหาราช้,้วันที่้5้
ธันวาคม้2563้วันคล ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช้ 
-้กิจกรรมรดน้ าด าหัวและวันขึ้นปีใหม่้งดจัด้
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา้2019 
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รายงานผลการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั้โรงพยาบาลแม่ออน้ 
ปีงบประมาณ้2564  (ตลุาคม้2563 – มีนาคม้2564) 

 
โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิการ 

-้การจัดท ามาตรการในการป้องกัน
และแก ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 
 
 
 
 

-้เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น้และการ
ด าเนินการ้เมื่อเกิดกรณีการ
ร องเรียนเรื่องการล่วงละเมิด้หรือ
คุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที 

เจ าหน าที่ของ
โรงพยาบาล้้
แม่ออน 

-้ไม่เกิดกรณีการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน 
 

-้มีการจัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
แก ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน้ของโรงพยาบาลแม่ออน 
-้มีการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างานของโรงพยาบาลแม่ออน 
-้มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการป้องกันและแก ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน้ประจ าปี
งบประมาณ้2563้้ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต าน
การทุจริต้กระทรวงสาธารณสุข 
้ 
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บรรณานกุรม 

 
  สุชาฎา้้วรินทร์เวช.้2564.้คูม่ือการจดัท าแผนปฏบิตัิการปอ้งกันปราบปรามการทจุรติ้ประพฤติมชิอบ.้ 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต านการทุจริต้กระทรวงสาธารณสุข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลแม่ออน 
www.maeonhospital.go.th 
    maeonhos@hotmail.com 

       โทรศัพท์  053 880745 - 6 
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