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ประจําปงบประมาณ 2564 

โรงพยาบาลเวียงแกน 

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 



ก 

คํานํา 

 

จากการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงเปนองคกรอิสระ  ตามรัฐธรรมนูญและมี

อํานาจหนาท่ีโดยตรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตร  ชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ซ่ึงเปนยุทธศาสตรชาติท่ี  ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพปญหา

และสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี  เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน เพ่ือใหทันตอ

สถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตองเผชิญอยูจริง  

โรงพยาบาลเวียงแกน ไดจัดทําแผนการปองกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหหนวยงานใน

สังกัด  ใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  การจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ ดังนั้น  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลเวียงแกนเปนไปตามยุทธศาสตรชาติขางตน  และแผนแมบทของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว 

โรงพยาบาลเวียงแกน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาล เวียงแกน 

เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงาน ยึดถือและถือปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

โรงพยาบาลเวียงแกน 
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สารบัญ 

            หนา  

 
คํานํา             ก 

สารบัญ             ข 

บทท่ี 1 แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเวียงแกน   1  

- หลักการและเหตุผล          1 

- มาตรการ/แนวทางการดําเนินงานเพ่ือสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคการ   2 

- มาตรการปองกันการทุจริตยับยั้งการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ี     4 

- แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเวียงแกน   5 

บทท่ี 2 รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน  

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ         6 

บรรณานุกรม           16 
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเวียงแกน 

ประจําปงบประมาณ 2564 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหองคกรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอด

รับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกลาวและยุทธศาสตรชาติวา  ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ

ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –2564) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560 – 2564 ซ่ึงใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ท่ี

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  รวมกับภาคีทุกภาคสวนไดจัดทําข้ึน  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนกับการปฏิบัติราชการและบูรณาการในดานการปองกันปราบปราม

และแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล  แผนยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 โรงพยาบาล เวียงแกน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน  ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ข้ึน เพ่ือใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานตามคานิยม  MOPH ITA แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  (KPI 61) และ

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2546 
 

วิสัยทัศน 

เปนโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนเลิศดานบริการสุขภาพและบุคลากรมีความสุข ภายในป 2565 

 

พันธกิจ 

M1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ 
M2  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพ 
M3  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะและมีความสุขในการทํางาน 
M4  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
M5  พัฒนาสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐาน 
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มาตรการ/แนวทางการดําเนินงานเพ่ือสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคการ 

 

1. ดานความโปรงใส 

 1. ผูบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลเวียงแกนทุกระดับตองใหความสําคัญ และสงเสริมการปฏิบัติราชการดวย

ความโปรงใส พรอมเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียภายใน และผูมีสวนไดเสียภายนอก สามารถตรวจสอบกระบวนการ

ดําเนินงานได 

 2. เปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2561  

 3. มุงเนนการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ใหสอดคลองกับประกาศ 

ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมถึงดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรม และ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA) เพ่ือใหเกิด

การแขงขันอยางเปนธรรม 

 4. ใหมีการจัดทําแผนการบริหารงานพรอมกับเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ  

 5. จัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียน และการตอบสนองเรื่อง

รองเรียน เผยแพรใหผูรับบริการไดรับทราบพรอมกับใหมีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ดําเนินการเรื่องรองเรียนโดยตรง 

 

2. ดานความพรอมรับผิด 

 1. บุคลากรทุกคนจะตองประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดความยุติธรรมเปนตั้ง จะ

ยับยั้งชั่งใจไมกระทําการโกงกินแผนดิน หรือใชตําแหนงหนาท่ีหาประโยชน บนความทุกขยากของประชาชน บริหารและ

ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ กระตือรือรน เต็มความสามารถมีความพรอมท่ีจะใหบริการโดยมุงผลสําเร็จของงาน และ

พรอมท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคล และ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

 2. ดําเนินการตามหลักเกณฑการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือคูมือการดําเนินงานอยางเครงครัด ลดการใชอํานาจดุลพินิจในการใหบริการผูปวย 

 

3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

 1. ผูบริหารทุกระดับตองสอดสองดูแลการทุจริตในกลุมงานอยางใกลชิด กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาในอยูใน

ระเบียบวินัย หากพบวามีการกระทําผิดตองดําเนินการทางวินับ ละเมิด และอาญา อยางเครงครัด 

 2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตไมมีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรองรับเงินสิ่งของหรือ

ประโยชนใดๆ ไมใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง หรือมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการทุจริตตอ

หนาท่ี 
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3. บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของคณะปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเก่ียวกับการ

จัดการผลประโยชนทับซอน ในการปฏิบัติงานใหใชระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออกอยางชัดเจนวาสิ่งไหนถูก 

สิ่งไหนผิด สิ่งไหนทําได สิ่งไหนทําไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนตัว สิ่งไหนคือประโยชนสวนรวม ปกปองประโยชน

สาธารณะไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน เชน การใชทรัพยสินของทางราชการกับเรื่องสวนตัว ซองครุฑ ชารจ

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือในท่ีทํางานเปนตน 

4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร

1. สงเสริมใหมีการสรางวัฒนธรรมองคกรหลีกเสี่ยงประโยชนทับซอน สรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือสัตย ปลูกฝง

ใหบุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไมยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไมทนท่ีจะเห็นการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาย 

2. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของบุคลากรภายในและกลุมเครือขายสุขภาพ ในการสอดสองพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการแจงเบาะแสเพ่ือยับยั้งการทุจริตในหนาท่ี 

3. สนับสนุนใหมีการเผยแพรใหความรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต และผลประโยชนทับซอนแกบุคคลกร

4. มีกระบวบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน

5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน

1. สงเสริมใหผูบริหาร หัวหนากลุมงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมไม

เลือกปฏิบัติ 

2. สงเสริมใหผูบริหาร หัวหนากลุมงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการพิจารณา

แตงตั้ง โยกยาย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยคํานึงถึงพฤติกรรมดานศีลธรรม และดานคุณธรรม เพ่ือสราง

แรงจูงใจใหบุคลากรในหนวยงานใชหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต 

3. บุคลากรปฏิบัติงานในหนาท่ีตามระเบียบข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตอง เปน

ธรรมเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

6. ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน

1. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชเปนชองทางในการสื่อสารแกบุคลากรภายใน และผูรับบริการภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

2. มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการ

ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับความโปรงใส การเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการปองกันปราบปรามการทุจริตผานชองทางการสื่อสารตางๆ เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงาน

รับทราบ 
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มาตรการปองกันการทุจริตยับยั้งการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่ 

 มาตรการยับยั้งการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีภายในองคกร เพ่ือสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตเกิด

ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม แสดงความมุงม่ันในการบริหารราชการโดยใชหลัก 

ธรรมาภิบาล ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมถูกกฎหมาย โปรงใส 

และสรางความเชื่อม่ันแกผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกดังนี้ 

 - มาตรการใชรถราชการ ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

 - มาตรการการเบิกคาตอบแทน ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 - มาตรการการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตองปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดการ และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

 - มาตรการการจัดหาพัสดุ ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดซ้ือการการจัดการ และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ 2564 
 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
1. โครงการอบรมเสริมสรางจริยธรรมและ
การรักษาวินัยบุคลากร  

- เพ่ือสงเสริมให บุคลากรทุกคนมี ความรูและ
เขาใจหลัก ธรรมาภิบาล ภารกิจ หลักของ
องคกรและ ประมวลจริยธรรม ขาราชการ 
และ ระเบียบ วินัย กฎหมาย นโยบาย ในการ
ปฏิบัติงานของ กระทรงสาธารณสขุ 

- บุคลากรไดรับการ 
อบรม 100% 

12,540 ปงบประมาณ 2564 กลุมงานกฏหมาย 
สสจ.ชร 
กลุมบริหารงานท่ัวไป 

2. โครงการพัฒนา ระบบบริหารพัสดุ สราง
ความโปรงใสใน การจัดซ้ือจัดจางตาม พรบ.
จัดชื้อจัดจาง ภาครัฐ พ.ศ.2560  

- เพ่ือใหเกิดความ โปรงใสในการจัดซ้ือ จัด
จางทุกข้ันตอน และเปดโอกาสใหผูมี สวนได
สวนเสีย ท้ังภายในและ ภายนอกสามารถ 
ตรวจสอบ กระบวนการ ดําเนินงานได 

- จํานวนเรื่อง รองเรียน
ในการจัดซ้ือ จัดจาง ทุก
ประเภท เปนศูนย 

- ปงบประมาณ 2564 กลุมบริหารงานท่ัวไป 

3. ประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริการสูงสุด
ของหนวยงาน  

- เพ่ือใหบุคลากรในองคกรไดตระหนักในการ
ปฏิบัติงานท่ีปราศจากการทุจริต มีการ
ดําเนินงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 

- จํานวน อุบัติการณการ
ในทุจริตในหนวยงาน
เปนศูนย 

- ปงบประมาณ 2564 กลุมบริหารงานท่ัวไป 

4. ประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไข
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางาน 

- เพ่ือใหบุคลากรของโรงพยาบาลเวียงแกนมี
เจตนารมณรวมกันท่ีจะสงเสริมความเทา
เทียมกันระหวางบุคคลและสรางองคกรท่ี
ปราศจาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

- จํานวน อุบัติการณการ
ลวงละเมิดทางเพศใน
หนวยงานเปนศูนย 

- ปงบประมาณ 2564 กลุมบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………………………ผูเสนอโครงการ          ลงชื่อ……………………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
         (นางสาววรัตยา แกวจินดา)                       (นายกิติพัฒน   ลาชโรจน) 
        หวัหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน  
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564 ) 

------------------------------------------------ 

 โรงพยาบาลเวียงแกน ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน  ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลเวียงแกนประจาํปงบประมาณ พ.ศ.25 64 เพ่ือใชเปนกรอบดําเนินงานในการปองกัน  ปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบ ภายในโรงพยาบาลเวียงแกน  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลจะชวยใหผูท่ี

เก่ียวของในการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาํปงบของหนวยงาน ทราบถึงผลการดําเนินการ รวมถึง

ปญหาและอุปสรรคท่ี  เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ ซ่ึงชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติสามารถกําหนดแนว

ทางการแกไข ปรับปรุง  แผนปฏิบัติการฯ ประจําปงบประมาณของหนวยงาน และวิธีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ ฯ  ประจําปงบประมาณของหนวยงาน ตามระยะเวลาท่ีเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนอง ตอเปาหมายของยุทธศาสตร  

กระบวนการติดตามและประเมินผล จึงเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญมาก เนื่องจาก  กระบวนการ

ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปงบประมาณของหนวยงาน  ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการ  วิเคราะหจะชวยให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาํปงบประมาณหนวยงาน สามารถรับทราบ

ผลการดําเนินการรวมถึง  ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินการเปนระยะ รวมถึงสามารถวางแผนเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนทิศทางการ ดําเนินการใหมีความเหมาะสมตอทรัพยากร สภาพแวดลอมในการดําเนินการ ตลอดจน

ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเปลีย่นแปลงไปในระหวางป 

 โรงพยาบาลเวียงแกน จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน พรอมท้ังระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะในการปรับปรงุแผนปฏิบัติการ ฯ สําหรับกรอบแผนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 

1. การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในภายในโรงพยาบาล

การดําเนินการ 

1. จัดทําแผนตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายใน และจัดทําสรุปผลการ

ควบคุมภายใน 

๒. สุมตรวจการจัดซ้ือจัดจาง และสุมตรวจวัสดุคงคลังสุมตรวจคลังวัสดุการแพทย คลัง

วิทยาศาสตรการแพทย และคลังพัสดุ 
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ผลการดําเนินการ 

1. กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   

ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน

เกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏิทิน   

2. การดําเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองคกร

มีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงซ่ึงไดมีการกําหนดองคประกอบ

คณะกรรมการและคณะทํางานโดยแบงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบโดยชัดเจน ไดดําเนินการจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร  

3. ไดดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 25๖ 4 ภายใน 30

กันยายน 25๖4 

๔. สุมการสุมตรวจคลัง คลังวัสดุการแพทย คลังวิทยาศาสตรการแพทย และคลังพัสดุ 

2. ระบบรับเรื่องราวรองทุกขอิเล็กทรอนิกส

การดําเนินการ 

รับรองเรียนรองทุกข/ไดรับความเดือดรอนและไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของ 

ขาราชการและพนักงานของรัฐผานเว็บไซต 

ผลการดําเนินการ 

ไดดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองทุกข รองเรียนผานทางศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

3. ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตการสราง

มาตรฐานความโปรงใสเชนกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอมูลขาวสารใหเจาหนาท่ี 

การดําเนินการ 

ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลการดําเนินการ 

ประชาสัมพันธผานทางเวปไซด 
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4. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร

การดําเนินการ 

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานดานแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร 

ผลการดําเนินการ 

ดําเนินการจัดทํา 

1. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม

2. กําหนดมาตรการการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ

3. จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการ

5. การสงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมการประชุม อบรมสัมมนาท่ีเกี่ยวของ

การดําเนินการ 

สงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมการประชุม 

1. ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต

2. ดานพัสดุ

3. ดานการเงิน

4. ดานการตรวจสอบภายใน

ผลการดําเนินการ 

มีการจัดสงขาราชการเขาอบรมในหลักสูตรตางๆท่ีเก่ียวของกับตําแหนงทุกดาน ยกเวนดาน

การตรวจสอบภายใน เนื่องจากไมมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน แตดําเนินการจัดสงอบรมในดานการ

ควบคุมภายใน 

1. ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต  จํานวน 1 ครั้ง

2. ดานพัสดุ     จํานวน 4 ครั้ง 

3. ดานการเงิน     จํานวน 6 ครั้ง 

4. ดานการควบคุมภายใน    จํานวน 1 ครั้ง
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