
    รายงานผลการกํากบัตดิตาม การดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป�องกนัปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบ   รอบ 6 เดือน ป งบประมาณ 2565 โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชยันาท             



คํานํา รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เป&นการรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานเพ่ือใช* ในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร/งใสในการดําเนินงานของหน/วยงานของรัฐ ( ITA) ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖5 โดยมีวัตถุประสงค;เพ่ือสรุปและรายงานผลการดําเนินงานให*ผู*บริหารและ เจ*าหน*าที่ในสังกัดโรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ได*รับทราบ คณะผู*จัดทํา ขอขอบคุณเจ*าหน*าที่ผู*เกี่ยวข*องทุกท/านที่ได*มีส/วนร/วมในการดําเนินงาน ในการจัดทํารายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับน้ี คณะผู*จัดทําหวังเป&นอย/างย่ิงว/าจะเป&นประโยชน; สําหรับผู*อ/านและผู*ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข*องเพ่ือนําไปประกอบการประเมินผลและพัฒนางาน ในโอกาสต/อไป   คณะผู*จัดทํา  โรงพยาบาลหนองมะโมง                



สารบัญ หน*า  บทที่ ๑ แผน  แผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ     ๑  บทที่ ๒ รายงานผล  แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 3  รอบ 6 เดือน  ภาคผนวก           5             



1  บทที่ ๑ แผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท  ลําดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม เป าหมาย/จํานวน ตัวชี้วัดความสําเรจ็ งบประมาณที่ใช) ระยะเวลาในการดําเนินการ 1. กิจกรรมผู)บรหิารหน-วยงานประกาศเจตนารมณ�ต-อต)านการทุจริต  1. เพื่อปลูกฝ2งค-านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให)กับบุคลากร ให)เป5นคนดีมีความซื่อสัตย�สุจริต 2.เพื่อเป5นการสนับสนุนและส-งเสริมกจิกรรมในการป องกันและปราบปรามการทจุริตในองค�กร บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง จํานวน 104 คน ร)อยละ 100 บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมงรบัทราบกิจกรรมประกาศเจตนารมณ�ต-อต)านการทจุริต ไม-ใช)งบประมาณ ต.ค.64 2. กําหนดมาตรการป องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน�ทบัซ)อน พร)อมประกาศให)บุคลากรทราบโดยทั่วกัน เพื่อป องกันการทจุริต ประพฤตมิชอบ และการมผีลประโยชน�ทับซ)อนในหน-วยงาน บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง จํานวน 104 คน 1. มีมาตรการป องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน�ทับซ)อน 2. ไม-เกิดอุบัติการณ�หรือข)อร)องเรียนเรือ่งการทจุริต ประพฤตมิชอบและผลประโยชน�ทับซ)อน ไม-ใช)งบประมาณ ต.ค.64 



2  ลําดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค�ของโครงการ/กิจกรรม เป าหมาย/จํานวน ตัวชี้วัดความสําเรจ็ งบประมาณที่ใช) ระยะเวลาในการดําเนินการ 3. จัดการอบรมให)ความรู)ตามโครงการการเสริมสร)างจริยธรรม ป องกันและต-อต)านการทจุริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน�ทับซ)อนโรงพยาบาลหนองมะโมง ป> 2565 เพื่อเสรมิสร)างวัฒนธรรมและค-านิยมสุจริตให)บุคลากรโรงพยาบาลหนองมะโมงให)ปฏิบัติงานอย-างซื่อสัตย�สจุริตป องกันพฤติกรรมการกระทําผิดและเอือ้ต-อการมีผลประโยชน�ทับซ)อน บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง จํานวน 104 คน 1. บุคลากรได)รับการอบรมฯ ไม-น)องกว-าร)อยละ 80 2. ไม-มีอุบัติการณ� การร)องเรียนการทุจริต จนถูกตั้งกรรมการสวบสวนทางวินัย 8,050.- ม.ค.65 4. การจัดทําระบบการควบคุมภายใน ประจําป> 2565 เพื่อให)ผู)บริหาร/ผู)ปฏิบัติงาน ดําเนินกิจกรรมกระบวนการ/ขั้นตอน การบรหิารความเสี่ยงตามแนวทางของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทุกกลุ-มงานในโรงพยาบาลหนองมะโมง ร)อยละ 100 ไม-ใช)งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65 5. จัดช-องทางรับข)อร)องเรียน แจ)งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกบัป2ญหา คุณธรรมจริยธรรมและการทจุริตของ เจ)าหน)าที ่ -เพื่อให)มีช-องทางการรบัเรื่องร)องเรียนข)อเสนอแนะในการปรับปรงุการให)บริการ -โทรศัพท� -Facebook -Application Line -เว็บไซต�หน-วยงาน -ตู)รับคําร)องเรียน  มีช-องทางรับข)อร)องเรียน ข)อเสนอแนะ ไม-ใช)งบประมาณ ต.ค.64-มี.ค.65   



3  บทที่ ๒  รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  รอบ 6 เดือน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ลําดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1ของโครงการ/กิจกรรม เป�าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 1 กิจกรรมผู)บรหิารหน-วยงานประกาศเจตนารมณ�ต-อต)านการทจุริต  1. เพื่อปลูกฝ2งค-านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให)กบับุคลากร ให)เป5นคนดีมีความซื่อสัตย�สุจริต 2.เพื่อเป5นการสนับสนุนและส-งเสริมกจิกรรมในการป องกันและปราบปรามการทจุริตในองค�กร บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง จํานวน 104 คน ต.ค.64 ไม-ใช)งบประมาณ นางบุณฑรกิา  วรรณกลงึ ผู)บริหารหน-วยงานประกาศเจตนารมณ�ต-อต)านการทุจริตเมือ่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 2 กําหนดมาตรการป องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน�ทับซ)อน พร)อมประกาศให)บุคลากรทราบโดยทั่วกัน เพื่อป องกันการทจุริต ประพฤตมิชอบ และการมผีลประโยชน�ทับซ)อนในหน-วยงาน บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง จํานวน 104 คน ต.ค.64 ไม-ใช)งบประมาณ นางบุณฑรกิา  วรรณกลงึ ประกาศมาตรการป องกันการรบัสินบนทกุรปูแบบ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 3 จัดการอบรมให)ความรู)ตามโครงการการเสริมสร)างจริยธรรม ป องกันและต-อต)านการทจุริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน�ทับซ)อนโรงพยาบาลหนองมะโมง ป> 2565 เพื่อเสรมิสร)างวัฒนธรรมและค-านิยมสุจริตให)บุคลากรโรงพยาบาลหนองมะโมงให)ปฏิบัติงานอย-างซื่อสัตย�สจุริตป องกันพฤติกรรมการกระทําผิดและเอื้อต-อการมีผลประโยชน�ทับซ)อน บุคลากรของโรงพยาบาลหนองมะโมง จํานวน 104 คน ม.ค.65 8,050.-บาท นางบุณฑรกิา  วรรณกลงึ - จัดการอบรมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  มีผู)เข)ารบัการอบรม  ร)อยละ 100 - ไม-พบอุบัติการณ�ความเสี่ยง /ข)อร)องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลประโยชน�ทับซ)อนของบุคลากร 



4  ลําดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค1ของโครงการ/กิจกรรม เป�าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผู4รับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 4. การจัดทําระบบการควบคุมภายใน ประจําป> 2565 เพื่อให)ผู)บริหาร/ผู)ปฏิบัติงาน ดําเนินกิจกรรมกระบวนการ/ขั้นตอน การบรหิารความเสี่ยงตามแนวทางของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทุกกลุ-มงานในโรงพยาบาลหนองมะโมง ต.ค.64-มี.ค.65 ไม-ใช)งบประมาณ นางบุณฑรกิา  วรรณกลงึ ดําเนินการตั้งแต- ตุลาคม 2565 และจัดส-งรายงานการควบคุมภายใน ให)แก-สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชัยนาทในเดือนธันวาคม 2565 5. จัดช-องทางรับข)อร)องเรียน แจ)งเบาะแส ความคิดเห็นเกี่ยวกบัป2ญหา คุณธรรมจริยธรรมและการทจุริตของ เจ)าหน)าที ่ -เพื่อให)มีช-องทางการรบัเรื่องร)องเรียนข)อเสนอแนะในการปรับปรงุการให)บริการ -โทรศัพท� -Facebook -Application Line -เว็บไซต�หน-วยงาน -ตู)รับคําร)องเรียน  ต.ค.64-มี.ค.65 ไม-ใช)งบประมาณ นายสมเกียรติ  อุทัยวงษ� ดําเนินการตั้งแต- ตุลาคม 2565 ไม-มีข)อร)องเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการทุจริตของเจ)าหน)าที่ ทุกช-องทาง      



5     ภาคผนวก      



6  ภาพถ6าย ประกาศเจตนารมณ1การป�องกันการทุจรติ และประกาศมาตรการป�องกนัการรับสนิบนทกุรปูแบบ โรงพยาบาลหนองมะโมง ป�งบประมาณ 2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห4องประชุมโรงพยาบาลหนองมะโมง   



7    



8    



9  ภาพถ6าย การอบรมการเสริมสร4างจริยธรรม ป�องกนัและต6อต4านการทุจรติประพฤติมิชอบและผลประโยชน1ทับซ4อน โรงพยาบาลหนองมะโมง ป� 2565 วันที่ 13 มกราคม 2565  เวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ ห4องประชุมโรงพยาบาลหนองมะโมง  



10   



11    



12    



13    



14    



15    



16    



17          



18  ช6องทางเสนอข4อร4องเรียน โรงพยาบาลหนองมะโมง ทางเว็บไซด1โรงพยาบาลหนองมะโมง : www.nongmamong.com/hos/index.php/homepage                       



19           ทางตู4รับความคิดเห็น และทาง QR Code                



20  ทาง Face book โรงพยาบาลหนองมะโมง : https://www.facebook.com/nmmhos/                         



21  ทางตู4รบัความคดิเห็น และทาง QR Code  หน4าห4องกายภาพบําบัด        หน4าห4อง LAB                       



22  งานผู4ปYวยใน           หน4ากลุ6มงานเภสัชกรรม                        



23  หน4ากลุ6มงานทันตกรรม                                           



24   


