บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองลอง จ.ลําพูน โทร. ๐ ๕๓๕๐ ๔๐๔๓ ตอ 1๒๒
ที่ ลพ ๐๐๓๒.๓๐๑ /428
วันที่
25 มีนาคม 2565
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง
ตามที่โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลเวียงหนองลอง นั้น
ในการนี้ ฝายบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบดังกลาว ดังรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้ และขออนุญาตนํ ารายงานผลการกํากับติดตามฯ
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ที่ http://www.wnlhospital.go.th ตอไป
จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตใหเผยแพรรายงานดังกลาวฯ

(นายชินพันธ เลือดนักรบ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ทราบ/อนุมัติใหเผยแพร
(นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลเวียงหนองลอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตรที่ 1 ปลุกและปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนปรับฐานความคิดคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม
1.อบรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
2.พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและประกาศเจตนารมณ
กาตอตานการทุจริต
-พัฒนาเครือขายภายในองคกรตอตาน
การทุจริต
-สนับสนุนและรวมมือเครือขาย
สาธารณสุขโปรงใสตอตานการทุจริต

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
-จํานวนเจาหนาที่เขารับการอบรม
80%
-เจาหนาที่มีความรูเพิ่มขึ้น
-ประกาศเจตนารมณอยางนอย 1 ครั้ง/
ป
-จํานวนเจาหนาที่ ที่เขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา 80%

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ
-จัดอบรมประชุมชี้แจงความรูในเรื่อง
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ITA

ผลสําเร็จ
-เปนไปตามกําหนด
-จํานวนเจาหนาที่เขาอบรมไมถึง
เปาหมาย

-ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต -เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เดือน ก.พ.64
-ประกาศเจตนารมณในการนิเทศงาน
ตรวจสอบภายใน มี.ค.64
-ประกาศเจตนารมณในการประชุม
เจาหนาที่ประจําเดือน มี.ค.64

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1.การบูรณาการความรวมมือระหวาง 1.จัดใหมีชองทางรับฟงความ
ภาคีเครือขายหนวยงานภาครัฐ
คิดเห็นขอเสนอแนะจาก
ภาคเอกชนและประชาชนในการตอตาน ประชาชน
การทุจริต

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ
จัดใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็นอยางนอย 3
ชองทาง
1.โทรศัพทหมายเลข 0 5350 4043 ตอ 122
2.โทรสารหมายเลข 0 5350 4043 ตอ 123
3.เว็บไซต http://www.wnlhos.com
4.ดวยตนเอง ที่หนวยงาน หรือ ตูรับความคิดเห็น

2.เผยแพรประชาสัมพันธชองทาง มีชองทางในการแจงเบาะแส ไมนอยกวา 2 ชองทาง
ในการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการ
1.ตูร ับความคิดเห็น
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.สายตรงผูอํานวยการ
3.ผานเว็บไซต http:// www.wnlhos.com
3.เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย จัดใหมีชองทางการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการแสดง
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ การปฏิบัติราชการ ดังนี้
ราชการ
1.โทรศัพทหมายเลข 0 5350 4043 ตอ 122
2.โทรสารหมายเลข 0 5350 4043 ตอ 123
3.เว็บไซต http:// www.wnlhos.com
4.ดวยตนเอง ที่หนวยงาน หรือ ตูรับความคิดเห็น

ผลสําเร็จ
เปนไปตามกําหนด

2.สรางความตระหนักใหผูบริหารและ
บุคลากรมีความรับผิด

-การประกาศและเผยแพร
เจตจํานงสุจริตและนโยบาย
ตอตานการทุจริตในหนวยงาน

3.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม ความ
โปรงใสฯ การใชดุลพินจิ ตามหลัก
กฎหมายในการปฏิบัติงาน

-การสรางความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง การจัดหาเวชภัณฑ
-บริหารจัดการเรื่องรองเรียนรอง
ทุกขของสวนราชการ
-พัฒนาความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
-พัฒนาและบังคับใชกฎหมาย

1.ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เรื่อง
มาตรการปองกันการรับสินบนในโรงพยาบาลเวียง
หนองลอง
2.ประกาศโรงพยาบาลเวียงหนองลอง เรื่อง
มาตรการ กลไก หรือระบบในการปองกันการรับ
สินบนและประโยชนทับซอน
-รอยละของหนวยงานที่คะแนนประเมิน ITA
ระดับสูงมาก
-ไตรมาสแรก ไดคะแนนระดับ 5
-ไตรมาส 2 ไมนอยกวา รอยละ 80
-ไตรมาส 3 ไมนอยกวา รอยละ 85
-ไตรมาส 4 ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 90

-ประกาศในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ก.พ.65
-ประกาศเจตนารมณในการ
ประชุมเจาหนาที่ประจําเดือน
ก.พ. 65
ไตรมาส 1 ผานเกณฑ
ประเมินไดคะแนนระดับ 5

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
-เพื่อเสริมสรางการจัดกิจกรรมและสรางความ
รวมมือในการตอตานการทุจริตกับปปช.และองคกร
ระหวางประเทศ

ผลลัพธ
-การประกาศนโยบายตอตานการทุจริตและ ไมมีขอรองเรียน
ไมเรียกรับผลประโยชนใดๆ สําหรับผูมารับ
บริการ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

ผลการดําเนินการ
ผลสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ

ผลลัพธ
ผลสําเร็จ
1.พัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส -พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหโปรงใส ไมมีการรองเรียน การแตงตั้ง
เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติราชการ
และมีประสิทธิภาพเปนไปตามกฎระเบียบที่ โยกยายที่ไมเปนธรรม (อัตราการ
ถูกตอง การสรรหา แตงตั้ง โยกยาย ตอง รองเรียนเปนศูนย)
โปรงใสเปนธรรม
2.วางระบบกลไกลการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ -ทุกหนวยงานตองมีระบบควบคุมภายใน ทุกหนวยงานยอยตองมีระบบ
เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการทุกเรื่อง
ของตนเอง
ควบคุมภายในของตนเอง (รอย
ละ 100)
3.เพื่อเสริมสรางระบบการจัดการเรื่องรองเรียนรอง -การติดตามการดําเนินงานและรายงานผล ตามคําสั่งโรงพยาบาลเวียงหนอง เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด
ทุกขจนไดขอยุติ
การปฏิบัติการตามแผนปองกันฯการทุจริต ลอง ที่ 90/2563 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน
โรงพยาบาลเวียงหนองหนองลอง
4.การใหและเปดเผยขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
-แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน -มีผูรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด
หนวยงานและเสริมสรางระบบการจัดการ การรองเรียน/รองทุกขและไมมี
รองเรียนการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
ขอรองเรียน
-มีชองทางการรับฟงผาน
เว็บไซต/โทรศัพท/โทรสาร/ตูรับ
เรื่องรองเรียน

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
-เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต
รวมทั้งเสริมสรางทัศนคติดานการปองกันการทุจริต
พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.เผยแพรสอดแทรกความรูเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมการปองกันการทุจริต และ
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากร ในทุก
กิจกรรม และการประชุมอบรม
2.เผยแพร/ประชาสัมพันธความรูดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานสื่อ
ออนไลนและชองทางอื่นๆ เพื่อใหสามารถ
ดาวนโหลดหรือขอเอกสารได

ผลการดําเนินการ
ผลลัพธ
จํานวนกิจกรรม/ครั้งในการ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอนอยางนอย
1 ครั้ง
-ทุกเดือนในการประชุม
เจาหนาที่
-จํานวนหนังสือเวียน เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับรายไตร
มาส

(นายชินพันธ เลือดนักรบ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูรายงาน

ผลสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด

เปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัด

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงหนองลอง
ชื่อหนวยงาน:โรงพยาบาลเวียงหนองลอง
วัน/เดือน/ป : 12 มีนาคม 2564
หัวขอ: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
Linkภายนอก:ไมมี
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(นายชินพันธ เลือดนักรบ)
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
วันที่ 12 มีนาคม 2564

(นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง
วันที่ 12 มีนาคม 2564

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายสิรภพ อุตสม)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
วันที่ 12 มีนาคม 2564

