
 
 

 
 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงแกน 

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
 

 
 

 
 

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
การปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 



รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไตรมาสท่ี 4 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 ) 
------------------------------------------------ 

 

 โรงพยาบาลเวียงแกน ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25 63 เพ่ือใชเปนกรอบดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายใน

โรงพยาบาลเวียงแกน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน 

 โดยไดมอบหมายใหทุก กลุมงานภายในหนวยงาน รับไปดําเนินการ และบัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ 

ประจําป พ.ศ.256 3 ไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน พรอมท้ังระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา 

อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับกรอบแผนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. ดานการสรางเสริมคุณธรรม 

1. ดําเนินการเสริมสรางสํานึกและคานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

โดยดําเนินโครงการดังนี้ 

    1.1 โครงการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม โครงการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและ

จริยธรรมของเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลเวียงแกน 

การดําเนินการ 

ดําเนินการสงเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรม ปใหม วิ่งปลอดเหลา เขาวัดปลอดโรค ณ ไรเชิญ

ตะวัน ในวันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕๖2 มีเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน ๑0 คน 

ผลการดําเนินการ 

  การดําเนินการเปนการสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหกับคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีของ

โรงพยาบาลเวียงแกน ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยาง

เหมาะสมเกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน  มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน  

 

1.2 กิจกรรมถวายสัตย 5 ธันวา ขาราชการท่ีดีของแผนดิน 

การดําเนินการ 

ใหขาราชการ ลูกจาง เขารวมงาน วันท่ี 5 ธันวาคม เพ่ือถวายสัตย เปนขาราชการท่ีดีของ

แผนดิน 

 



ผลการดําเนินการ 

โรงพยาบาลเวียงแกน โดยผูบริหารและขาราชการการ เจาหนาท่ีสวนราชการอําเภอเวียง

แกนไดเขารวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน เพ่ือปลูกฝง

อุดมการณเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงจัดข้ึนในวัน ท่ี 5 ธันวาคม 2563 ณ ท่ีวาการอําเภอ

เวียงแกน 

  

1.3 กิจกรรมบริการน้ําดื่ม น้ําสมุนไพร ป 2563 

การดําเนินการ 

  ชมรมจริยธรรม  โรงพยาบาลเวียงแกน ไดดําเนินกิจกรรมบริการน้ําดื่ม น้ําสมุนไพร ซ่ึงเปน

หนึ่งในกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม ประจําป 2563 

ผลการดําเนินการ 

  บริการน้ําดื่ม น้ําสมุนไพร แกผูมารับบริการ ระหวางวันท่ี 25 – 26 พฤษภาคม 2563  

ตั้งแตเวลา 09.00 น. ณ บริเวณดานหนาตึกสงเสริมฯ โรงพยาบาลเวียงแกน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 

 

 1.4 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดโรงพยาบาล” 

 การดําเนินการ 

  นายอุดม อยูอินไกร นายอําเภอเวียงแกน เปนประธานเปดโครงการ พรอมดวย นพ.กิติพัฒน 

ลาชโรจน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานและลูกจางใน

สังกัด และประชาชนจิตอาสา  

ผลการดําเนินการ 

วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. อําเภอเวียงแกน ไดจัดโครงการหนวย

พระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ” กิจกรรม “จิตอาสา

พัฒนาทําความสะอาดโรงพยาบาล ” ถวายพระราชกุศลและนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  

โดยมีนายอุดม อยูอินไกร นายอําเภอเวียงแกน เปนประธานเปดโครงการ พรอมดวย นพ.กิติพัฒน 

ลาชโรจน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน ,หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ พนักงานและลูกจาง

ในสังกัด และประชาชนจิตอาสา เขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงกัน เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 

 

 

 



๒. ดานความโปรงใส 

 2.๑ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในภายในโรงพยาบาล 

การดําเนินการ 

1. จัดทําแผนตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายใน และจัดทําสรุปผลการ

ควบคุมภายใน 

๒. สุมตรวจการจัดซ้ือจัดจาง และสุมตรวจวัสดุคงคลังสุมตรวจคลังวัสดุการแพทย คลัง

วิทยาศาสตรการแพทย และคลังพัสดุ 

ผลการดําเนินการ 

1. กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

ไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน      

ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน

เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน   

  2. การดําเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองคกร 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงซ่ึงไดมีการกําหนดองคประกอบ

คณะกรรมการและคณะทํางานโดยแบงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบโดยชัดเจน ไดดําเนินการจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร  

3. ไดดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 25๖๒ ภายใน 30 

เมษายน 25๖3 

๔. สุมการสุมตรวจคลัง คลังวัสดุการแพทย คลังวิทยาศาสตรการแพทย และคลังพัสดุ 

 

๓. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

3.1 ระบบรับเรื่องราวรองทุกขอิเล็กทรอนิกส 

การดําเนินการ 

รับรองเรียนรองทุกข/ไดรับความเดือดรอนและไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของ 

ขาราชการและพนักงานของรัฐผานเว็บไซต 

 

ผลการดําเนินการ 

ไดดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองทุกข รองเรียนผานทางศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

 

3.2 ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตการสราง

มาตรฐานความโปรงใสเชนกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสารใหเจาหนาท่ี 



การดําเนินการ 

ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลการดําเนินการ 

ประชาสัมพันธผานทางเวปไซด 

 

4. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

4.1 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร 

การดําเนินการ 

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร 

 ผลการดําเนินการ 

ดําเนินการจัดทํา  

           1. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม 

  2. กําหนดมาตรการการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  3. จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการ  

 

4.๒ การสงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมการประชุม อบรมสัมมานาท่ีเก่ียวของ 

การดําเนินการ 

สงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมการประชุม 

1. ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต 

2. ดานทรัพยากรบุคคล 

3. ดานการเงิน 

4. ดานการตรวจสอบภายใน 

ผลการดําเนินการ 

มีการจัดสงขาราชการเขาอบรมในหลักสูตรตางๆท่ีเก่ียวของกับตําแหนงทุกดาน ยกเวนดาน

การตรวจสอบภายใน เนื่องจากไมมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน แตดําเนินการจัดสงอบรมในดานการ

ควบคุมภายใน 

1. ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต  จํานวน 1 ครั้ง  

2. ดานพัสดุ     จํานวน 2 ครั้ง 

3. ดานการเงิน     จํานวน 4 ครั้ง 

4. ดานการควบคุมภายใน    จํานวน 1 ครั้ง  

 

4.3 จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข 



การดําเนินการ 

จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข 

ผลการดําเนินการ 

มีการจัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข พรอมคูมือประชาชนแจกแก

ประชาชนเรียบรอยแลว 

 

4.4 การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนการแจงเบาะแสการทุจริตการจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ 

ความคิดเห็น 

- ดวยตนเอง 

- ตูรับขอรองเรียน 

- ตูไปรษณียหรือจดหมาย 

- เว็บไซตรพ.เวียงแกน http://wkhos.go.th/ 

- โทร 053-603140 

การดําเนินการ 

จัดทําระบบรับฟงขอรองเรียน/รองทุกขแจงเบาแสการทุจริต 

ผลการดําเนินการ 

มีการจัดทําจัดทําระบบรับฟงขอรองเรียน/รองทุกขแจงเบาแสการทุจริต เผยแพร

ประชาสัมพันธทางเวปไซด  


	
	1.1 โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเวียงแก่น


