
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปี งบประมาณ 2565 

โรงพยาบาลขุนตาล ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 ลงชื่อ  ผูเ้สนอแผน ลงชื่อ  ผูอ้นมุัติแผน 

   (นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง)     (นายอุทิศ ศรีวิชัย) 
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บทน า 
โรงพยาบาลขุนตาล ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนแม่บทการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3      (พ.ศ.2560 – 2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และแผนแม่บทการ
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวในหน่วยงานในสังกัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้าน
การทจุริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลจุน ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนต นกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม 
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลจุน 

โรงพยาบาลขุนตาล มุ่งหวังว่าเมื่อบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปฏิบัติแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลดีแก่บุคลากรทุกระดับในการร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และยกระดับธรรมาภิบาลปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

๒๕๖๕

ขุนตาล

๒๕๖๕



นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้า ที่ของรัฐ 

มาตรา 63 ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) มีกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หน้าที่ของรัฐมาตรา 63 ที่รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดจนการจัดให้มีมาตรการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
เข็มงวด รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2561) ที่มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 

ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือมุ่งสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใส

สะอาด ร่วมต่อต้านการทุจริต” และเป้าหมายผลการประเมิน ITA สูงกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป 
6. แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม  กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย 
7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 มาตรา 78 ก าหนดจรรยาข้าราชการ 5 ประการ และก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับ

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจส่วนราชการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดจรรยาข้าราชการสาธารณสุข 7 ประการ ประกอบด้วย  
1. ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ 
2. ยืนหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
4. ปฏิบัติงานโปร่งใส 
5. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์งาน 
6. ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ปฏิบัติตามหลักค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

8. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการประชุมคณะรัฐมนตรี และมีมติก าหนดได้ทุ กส่วน
ราชการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/บริการ 



9. นโยบายนายกรัฐมนตรี ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ที่เน้น
ความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและปลอดการทุจริต และสนับสนุนองค์กรเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือสอดส่องเฝ้าระวัง 
และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. มติคณะรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายให้มีการพัฒนาคุณธรรมของคนไทย โดยเน้นคุณธรรมน าการพัฒนาชาติ 
11. มาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) 
12. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นให้บุคลากรมีค่านิยม “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ งาน และกล้าหาญท า

ในสิ่งที่ถูกต้อง” 
13. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่น้อมน าพระบรมราโชวาทในหลวง  รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ น าค่านิยมองค์กร MOPH มาขับเคลื่อนในการ

บริหารงาน 
14. มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559,ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และข้อสั่งการของนายกรั ฐมนตรีที่ก าหนดให้ส่วนราชการพัฒนาระบบการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตาแผนยุทธศาสตร์ชาติ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.อ านวยความสะดวก และมาตรการด าเนินงานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามก ารทุจริตภาครัฐ 

ให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวและยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 โรงพยาบาลขุนตาล จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามค่านิยม MOPH ITA แนวทางการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข (KPI 61) และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2546 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลขุนตาลเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการดี มีความสุข 

พันธกิจ 
1.พัฒนาระบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ (M1) 
2.ให้บริการด้านสุขภาพระดับทุติยภูมิแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ (M2) 
3.พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ (M3) 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน (M4) 
5.พัฒนาศักยภาพองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (M5) 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การ 
1. ด้านความโปร่งใส 
 1. ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลขุนตาล ทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานได้ 
                                                                          



 
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2561 

 3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

4. ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  
 5. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองเรื่องร้องเรียน  เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบพร้อมกับให้มี
คณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยตรง 
2. ด้านความพร้อมรับผิด 
 1. บุคลากรโรงพยาบาลขุนตาล ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระท าการโกงกิน
แผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถมีความพร้อมที่จะ
ให้บริการโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 
 2. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
ลดการใช้อ านาจดุลพินิจในการให้บริการผู้ป่วย 
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในอยู่ในระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการ
ทางวินับ ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด 
 2. บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกร้องรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ 
 3. บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้
ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม 
ปกป้องประโยชน์สาธารณะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในที่ท างาน
เป็นต้น 
 
 



4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 1. ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเสี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการ
ทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน                                                                              

2. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในและกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร่วมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตใน
หน้าที่ 

3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลกรโรงพยาบาลขุนตาล 
4. มีกระบวบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานลง 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหนา้กลุ่มงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหนา้กลุ่มงาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดย
ค านึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
 3. บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 1. สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการภายนอก เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการ
ตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

มาตรการป้องกันการทจุริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี 
 มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม แสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย 
โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดังนี้ 
 - มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

- มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการ  
 
 



และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดซื้อการการจัดการ 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้างขั้นตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วย
ความเที่ยงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบประมา
ณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

- ด้านกระบวนการ 
- ด้านคน 
- ด้านทรัพยากร 
- ด้านผู้รับบริการ 

1. คัดเลือกบุคลากรดีเด่นเพ่ือยกย่องเป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2. บุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาลร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรเพ่ือสร้างชาติตาม
หลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
3. โรงพยาบาลขุนตาลมีการจัดท าหลักเกณฑ์/
วิธีการรับเรื่องร้องเรียน โดยการแสดงแผนผัง
ขั้นตอนไว้เพ่ือให้ผู้มาติดต่อได้ทราบ 
4. โรงพยาบาลขุนตาล มีการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มาด้วยตนเอง โทรศัพท์ 
หนังสือหรือจดหมายร้องเรียนหรือทางเว็บไซต์ 
และจากหน่วยงานต่างๆ (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย 
กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ) 
5. ผลักดันให้ขุนตาลเป็นหน่วยงานต้นแบบด้าน
ความโปร่งใส พร้อมปรับปรุงกระบวนงานหรือน า
ร่องแกหน่วยงานอ่ืน 
6. คัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงปรับปรับ
กระบวนงานให้เกิดความโปร่งใน ปีงบประมาณ 
2561 
7. สนับสนุนให้มีช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ต
เพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์กร 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบประมา

ณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย

. 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

- ด้านกระบวนการ 
- ด้านคน 
- ด้านทรัพยากร 
- ด้านผู้รับบริการ 

8. สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย (น า
ระบบอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้) 
9. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
10. ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การ
ประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
11. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรม 
12. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมี
ค่านิยมยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
13. การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
แผนงานงบประมาณ และบุคลากร 
14. การจัดท าแผนควบคุมภายในและแผน
บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลขุนตาล 
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ธรรมโดยมีกิจกรรมจิตอาสา 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
    - 

 
 

            

 



 
 
                                                                                     

เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบประมา
ณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

- ด้านกระบวนการ 
- ด้านคน 
- ด้านทรัพยากร 
- ด้านผู้รับบริการ 

16. จัดท าสื่อ/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
องค์กรให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
17. ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาลเข้าร่วม
ประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
18. ส่งบุคลากรของโรงพยาบาลขุนตาล เข้า
อบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ 
19. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภายในโรงพยาบาลขุนตาล 
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