
รายงานผลการกํากับติดตาม ตามแผนการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบและสงเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองมะโมง ป 2562 
มิตทิี่ 1 สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 
กลยุทธที่ 1 ปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนในบุคลากร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 
GREEN 

เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลตาม 
มาตรฐานดานอนามัยและ 
สิ่งแวดลอม 

ระดับดีมาก+ 
plus 

ไตรมาส 1 8,400.-
บาท 

นายสมเกียรติ  
อุทัยวงษ 

ผานเกณฑระดับดีมาก 

2 การอบรมใหความรูตาม
โครงการ การเสริมสราง
จริยธรรม ปองกันและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ผลประโยชนทับซอน
โรงพยาบาลหนองมะโมง ป 
2562 

เพ่ือเสริมสรางวฒันธรรมและ
คานิยมสุจริตใหบุคลากร
โรงพยาบาลหนองมะโมง
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
ปองกันพฤติกรรมการกระทํา
ผิดและเอ้ือตอการมี
ผลประโยชนทับซอน 

รอยละ 100 ไตรมาส 3 11,250.-
บาท 

นางบุณฑริกา  
วรรณกลึง 

- จัดการอบรมเมื่อวันท่ี 26 เม.ย.62 
มีผูเขารับการอบรม  รอยละ 100 
- ไมพบอุบัติการณความเสี่ยง /ขอ
รองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและผลประโยชนทับซอนของ
บุคลากร 

3 การประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
ปองกันและตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
แนวทางในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 

2 ครั้ง/ป ไตรมาส 1 - กลุมจิต
พอเพียง

ตอตานการ
ทุจริต 

กลุมจิตพอเพียงตอตานการทุจริต 

4 การมีสวนรวมในกิจกรรมพิธี
ถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน 

เพ่ือการมีสวนรวมในพระราช
พิธฯี ซึ่งมีหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอจัดใหมีข้ึนเปน
ประจํา 

1 ครั้ง/ป ไตรมาส 3 - คณะกรรมการ
บริหารฯ 

บูรณาการรวมในพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ 
จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 7-9 เมย.62 

 



กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการสรางเครือขายบุคลากรดานสุขภาพ เพ่ือปองกัน และหยุดยั้งการทุจริต 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

1 
 

การจัดใหมีกลุมจิตพอเพียง
ตอตานทุจริต โรงพยาบาล
หนองมะโมง อยางเปนทางการ 

เพ่ือใหมีการรวมกลุมของ 
เจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือ 
การบริหารงานที่โปรงใส 

1 กลุม ไตรมาส 1 - นายสยาม  
ทองเปรม 

มีกลุมจิตพอเพียงตอตานทุจริต 
จัดตั้งเม่ือวันที่ 2 ตค.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี่ 2 สรางกลไกปองกันการทุจริต 
กลยุทธที่ 1 สรางความตระหนักใหผูบริหารทุกระดับมีความพรอมรับผิด(Accoutabiiity) 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผดิชอบ ผลการดําเนินงาน 

1 
 

จัดทํา/ปรับปรงุคูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาล
หนองมะโมง 

เพ่ือใหบุคลากรในองคกรมี
ความรูความเขาใจดานการ
ปองกันการทุจริต 

1 คร้ัง/ป ไตรมาส 1 - นายสยาม  
ทองเปรม 

ปรบัปรุงคูมือปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

2 มาตรการปองกันการทุจริตและ
แกไขการกระทําความผิดวินัยของ
เจาหนาที่โรงพยาบาลหนองมะโมง 

เพ่ือพัฒนา กลไกและ
มาตรการ ท่ีสนับสนุนให
เกิดการปองกันการทุจริต 

4 เรื่อง/ป ไตรมาส 1 - นายสยาม  
ทองเปรม 

- มาตรการการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
ลว.10 ตค.61 
- มาตรการปองกันการทุจริตและ
แกไขการกระทําความผิดวนิัยของ
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลหนองมะโมง 
ลว.12 ตค.61 
-มาตรการในการปองกันการรับ
สินบน โรงพยาบาลหนองมะโมง 
ลว.12 พย.61 
- เจตจํานงสุจรติของผูบริหาร
โรงพยาบาลหนองมะโมง ลว.12 
พย.61 
 

 

 



 

กลยุทธที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลยพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

1 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม” 

เพ่ือใหเจาหนาที่มีความซื่อสัตย 
โปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรมตาม
จรรยาวิชาชีพ 
 

0 ไตรมาส 1 - นายสยาม  
ทองเปรม 

ไมพบอุบัติการณความเสี่ยง /ขอ
รองเรียนเก่ียวกับจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

2 การจัดทําระบบการควบคุมภายใน 
ประจําป 2562 

เพ่ือใหผูบริหาร/ผูปฏิบัติงาน 
ดําเนินกิจกรรมกระบวนการ/
ขั้นตอน การบริหารความเส่ียง
ตามแนวทางของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ระดับ 5 ไตรมาส 2, 
4 

- นางบุณฑริกา  
วรรณกลึง 

รอผลการประเมิน EIA 

3 การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน (ITA) 
ประจําป 2562 

เพ่ือใหผูบริหาร/ผูปฏิบัติงาน 
ดําเนินกิจกรรมกระบวนการ/
ขั้นตอน การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน 
(ITA) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

มากกวา
รอยละ 95 

ไตรมาส 1-
4 

- 
 
 
 
 

นางบุณฑริกา  
วรรณกลึง 

- ไตรมาส 1 ระดับ 5 
- ประเมินตนเองไตรมาส 2 รอย
ละ 88.46 

 
 
 
 

 

 



 

กลยุทธที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

1 การอบรมใหบุคลากรในสังกัด  
มีความรู และปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวของในหนาที่ 
 

เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน ตาม
กฎหมายและทันสมัย 
 

2 ครั้ง/คน/ป 
 
 
 

0 

ไตรมาส 1-4  
 
 
 

100,000 
(อบรม 
ภายนอก) 

 
- 

คณะกรรมการ
บริหารฯ 

- บุคลากรไดรับการอบรมในงานที่
เก่ียวของตามเกณฑ 
- ไมพบอุบัติการณความเสี่ยง /ขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

2 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ 
ระเบียบ วนิัย รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

รอยละ 100 ไตรมาส 1-4 - คณะกรรมการ
บริหารฯ 

บุคลากรใหมไดรับการปฐมนิเทศ 
รอยละ 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



มิตทิี่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

1 จัดใหมีศูนยรับเร่ือง
รองเรียนดานการทุจริต 

เพ่ือใหมีชองทางในการรับแจง
เบาะแสฯ ที่สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยตอผูแจง 

1 ศูนย ไตรมาส 1 - นายสมเกียรติ  
อุทัยวงษ 

- บุคลากรไดรับการอบรมในงานท่ี
เก่ียวของตามเกณฑ 
- ไมพบอุบัติการณความเสี่ยง /ขอ
รองเรียนเก่ียวกับการปฏบิัติงานของ
บุคลากร 

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาเครือขายและบูรณาการกระบวนการดานการปราบปรามการทุจริต 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

1 
 

การใหความรูในการปฏบิัติ
หนาที่เฝาระวัง แจง
เบาะแสและตอตานการ
ทุจริตในหนวยงาน 

เพ่ือใหมีความรูในการปฏิบัติ 
หนาที่เฝาระวงั แจงเบาะแส 
และตอตานการทุจริตใน 
หนวยงาน 

4 เร่ือง/ป ไตรมาส 3 - นางบุณฑริกา  
วรรณกลึง 

- คานิยมบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
- ประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือน : กรณีการเร่ียไร dการใชหรือรับ
ของขวัญหรืประโยชนอื่นใด 
- มาตรการปองกันการทุจริตและแกไข
การกระทําความผิดวนิัยของเจาหนาท่ีรัฐ 
- ผลประโยชนทับซอน 
 

 






