บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา กลุ่มงานบริหาร โทร. 045-781147 ต่อ 119
ที่ ยส 0032.301/061
วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งวด ๖ เดือนแรก)
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
เรื่องเดิม
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
ได้จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรม จริยธรรมประจาปี ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต การยกระดับ ธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ข้อพิจารณา
ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้ดาเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564
จึงขอรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลตามแผนดังกล่าว งวด ๖ เดือนแรก ดังรายละเอียดแนบ
ท้ายนี้
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ หากเห็นชอบขอได้โปรดดาเนินการ
๑. ลงนามรับทราบรายงานผลการกากับตามติดตามการดาเนินการและการประเมินผลตาม แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ๖ เดือนแรก
๒. อนุญาตให้นารายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวด ๖ เดือนแรก ขึ้นเผยแพร่ใน
เว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

นายนิพล เมืองพิล
นายแพทย์ชานาญการ

(นายเจนวิทย์ เวชกามา)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชานาญการพิเศษ)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สาหรับหน่วยงานในราชการ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
วัน/เดือน/ปี 11 มิถุนายน 2564
หัวข้อ : EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ประจาปีของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Linkภายนอก : http://www.loenghospital.cathosting.in.th/webln/index.php
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

( นายนิพล เมืองพิล )
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายเจนวิทย์ เวชกามา)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชานาญการพิเศษ)
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
( นายธนา พิมพ์รัตน์ )
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มที่ 2
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ชื่อชมรม ชมรม STRONG โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 284 หมู่ 1 ถนนทยาปัสสา ตาบลสวาท อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ชื่อผู้ประสานงาน นายถนอมทรัพย์โชติ อิสระภาพ โทร 045-781147 ต่อ 119
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การดาเนินงาน
จานวน
ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ

1.เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาร่วมกัน
หน่วยงานละ
ประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานเพือ่ สร้างชาติตามหลักธรรมาภิบาล
1 ครั้ง ทุก
ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น
หน่วยงาน
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทามีการจัดทาหลักเกณฑ์/
แจ้งทุกหน่วยงาน

วิธีการรับเรื่องร้องเรียนโดยการแสดงแผนผังขั้นตอนไว้เพื่อให้ผู้มารับ
ในรพร.เลิงนกทา
บริการได้ทราบ
3.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทามีการรับเรื่องร้องเรียน
1 เรื่อง

ผ่านช่องทางต่างๆเช่นมาติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ หนังสือ เว็บไซต์
และจากหน่วยงานต่างๆ
4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทามีการคัดเลือก

กระบวนงานที่มีความเสี่ยง กระบวนงานให้เกิดความโปร่งใสใน
ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ98.3
เจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมชมรมร้อยละ74.8

ดาเนินการตามขั้นตอนการรายงาน
ความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งเชิงระบบ
ดาเนินการตามขั้นตอนการรายงาน
ความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งเชิงระบบ

หมายเหตุ

กิจกรรม
5.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา สนับสนุนให้มีช่องทางใน
อินเตอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
6.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาสร้างและพัฒนาช่องทาง
ในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย
7.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาส่งเสริมเจ้าหน้าที่
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
8.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทามีการควบคุม กากับดูแล
การปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบตั ติ นของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
9.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทามีการจัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและบุคลากร
10.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทามีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและพฤติกรรมบริการ
- ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
จัดเวทีเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคลากรที่มผี ลงานพัฒนาได้รับเกียรติ
บัตรหรือคายกย่องชมเชยจากผู้รับบริการ
สนับสนุนและร่วมคัดเลือกบุคลากรต้นแบบขององค์กรเพื่อเป็นบุคคล
ต้นแบบ หรือข้าราชการดีเด่น
11.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาสนับสนุนและร่วมจัด
กิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา ต่างๆ กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด
โรงพยาบาล กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติ
12.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การดาเนินงาน
จานวน
ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ
15 จุด


ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ติดป้ายและรณรงค์การป้องกันการทุจริตและ
สื่อสารผ่านทางline กลุ่มในโรงพยาบาลและ
ทาเป็นจดหมายข่าวสารสาธารณสุขจังหวัด
เผยแพร่
ใช้ช่องทางผ่าน web line Facebook
ของรพร.เลิงนกทา
เจ้าหน้าที่มากกว่าร้อยละ60เข้าร่วม
กิจกรรม
หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานติดตามควบคุม
กากับทุกหน่วยงาน



3 ช่องทาง



5 กิจกรรม



ครบทุกหน่วยงาน
จานวน 35 งาน




ครบทุกหน่วยงาน
จานวน 35 งาน
5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร ติดตามควบคุมกากับ
ทุกรายไตรมาส
มีบุคลากรได้รับเกียรติบตั รข้าราชการดีเด่น
ระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2563
จานวน 2 คน



4 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ร้อยละ 50 เข้าร่วม
กิจกรรมทุกหน่วยงาน



2 ครั้ง

มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 30 คน

ข้อจากัด
สถานการณ์
COVID-19
ข้อจากัด
สถานการณ์
COVID-19

การดาเนินงาน
จานวน
ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ

13.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา รณรงค์เผยแพร่
ครัง้ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีคา่ นิยม ยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการ
ทุกหน่วยงาน
ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง
และสื่อสารผ่าน
web รพร.เลิง
นกทา
กิจกรรม

ลงชื่อ

ผู้รายงาน
( นายนิพล เมืองพิล )
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
ประธานชมรม STRONG โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

ผลการดาเนินงาน
รณรงค์ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทุกหน่วย
งานและสื่อสารผ่านweb รพร.เลิงนกทา
มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 98.3
เจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมชมรมร้อยละ74.8

หมายเหตุ
-ลงข่าวสารผ่าน
จดหมายข่าวสาร
สาธารณสุข
จังหวัดยโสธร
-เนื่องจาก
ข้อจากัด
สถานการณ์
COVID-19 จึง
เผยแพร่ผ่านทาง
Web

แบบฟอร์มที่ 3
แบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ชื่อชมรม ชมรม STRONG โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 284 หมู่ 1 ถนนทยาปัสสา ตาบลสวาท อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ชื่อผู้ประสานงาน นายถนอมทรัพย์โชติ อิสระภาพ โทร045-781147 ต่อ 119
- จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานทั้งสิ้น 13 กิจกรรม
- จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการตามจริงในปีงบประมาณ 2564 จานวน 13 กิจกรรม
- จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินงานจริงในปีงบประมาณ 2564 รวม.....0.....บาท
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
1.เจ้าหน้าที่รพร.เลิงนกทา
ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์หน่วยงานเพื่อ
สร้างชาติตามหลักธรรมา
ภิบาลต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-เจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ98.3
- เจ้าหน้าที่
สมัครเข้าร่วม
ชมรมร้อยละ
74.8

เจ้าหน้าที่เข้าใจ
นโยบายและ
เจตนารมณ์
หน่วยงานเพื่อ
สร้างชาติตาม
หลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ขับเคลื่อน ITA

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.๖3) (ม.ค.-มี.ค.๖๔) (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) (ก.ค.-ก.ค๖๔)



ผลการ
ดาเนินการ
- ดาเนินการ วันที่
5 มีนาคม 2564
ผลการดาเนินการ
บรรลุวตั ถุประสงค์

กิจกรรม
2.รพร.เลิงนกทามีการ
จัดทาหลักเกณฑ์/วิธีการรับ
เรื่องร้องเรียนโดยการแสดง
แผนผังขั้นตอนไว้เพื่อให้ผู้
มารับบริการได้ทราบ
3.รพร.เลิงนกทามีการรับ
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆเช่นมาติดต่อด้วย
ตนเอง โทรศัพท์ หนังสือ
เว็บไซต์ และจากหน่วยงาน
ต่างๆ
4.รพร.เลิงนกทามีการ
คัดเลือกกระบวนงานที่มี
ความเสีย่ ง กระบวนงานให้
เกิดความโปร่งใสใน
ปีงบประมาณ 2564

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ทุกหน่วยงานมี
แผนผังรายงาน
ความเสีย่ ง

ทุกหน่วยงานมี
แผนผังรายงาน
ความเสีย่ ง

5. กิจกรรมปัญหาที่อยาก ดาเนินการผ่าน
แก้ความดีที่อยากทา
ไลน์กลุ่ม รพร.
-กิจกรรมพื้นที่สีขาวสาหรับ
ชาวรพร.เลิงนกทา

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.๖3) (ม.ค.-มี.ค.๖๔) (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) (ก.ค.-ก.ค๖๔)

มีระบบรายงาน
ความเสีย่ งทั่ว
องค์กร

ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ 
รับเรื่อง
ร้องเรียน

มีการรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน
หลายช่องทาง

ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน







มีช่องทางการแจ้ง
หรือร้องเรียนที่หลาก
หลาย

มีระบบรายงาน
ความเสีย่ งทั่ว
องค์กร

ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง







บุคลากรสามารถ
แสดงความ
คิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ส่วนตัวเพื่อให้
องค์กรพัฒนา
ต่อเนื่อง

ไม่ใช้
งบประมาณ







มีการจัดการความ
เสี่ยงที่เป็นข้อร้อง
เรียน หรือมีอุบัติ
การณ์ ไม่พึงประสงค์
ผ่านม.41
จานวน 3 ครั้ง
มีข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นเฉลี่ย
สัปดาห์ละ 1 เรื่อง

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ



ผลการ
ดาเนินการ



กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.๖3) (ม.ค.-มี.ค.๖๔) (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) (ก.ค.-ก.ค๖๔)

6.รพร.เลิงนกทาสร้างและ มีช่องทาง
พัฒนาช่องทางในการรับ
รายงานเพิ่มขึ้น
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มี
ความสะดวกหลากหลาย

รพร.เลิงนกทามี
ช่องทางการ
รายงานที่ตอบ
สนองผู้รับบริการ
มากขึ้น

ไม่ใช้
งบประมาณ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ







7.รพร.เลิงนกทาส่งเสริม
เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม

บุคลากรเกิด
จิตสานึกด้าน
คุณธรรม

ไม่ใช้
งบประมาณ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ขับเคลื่อนITA







บุคลากรเกิด
จิตสานึกด้าน
คุณธรรม

ไม่ใช้
งบประมาณ

คณะกรรมการ
บริหารทั่วไป
และหัวหน้า
กลุ่มงานต่างๆ







8.รพร.เลิงนกทามีการ
ควบคุม กากับดูแลการ
ปฏิบัติงานการประพฤติ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม

ทุกหน่วยงานมี
คู่มือและ
แนวทาง
นโยบายในการ
ส่งเสริม
เจ้าหน้าที่
ประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม
จริยธรรม
ทุกหน่วยงานมี
คู่มือและ
แนวทาง
นโยบายในการ
ส่งเสริม
เจ้าหน้าที่
ประพฤติปฏิบัติ

ผลการ
ดาเนินการ
รพร.เลิงนกทามีช่อง
ทางการรายงานที่
ตอบ สนองผู้รับ
บริการมากขึ้นเช่นทางweb
และผ่านQR code
ติดประกาศตามจุด
บริการ
ทุกหน่วยงานมีคู่มือ
และแนวทาง นโยบาย
ในการส่งเสริมเจ้าหน้า
ที่ประพฤติปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม

ทุกหน่วยงานมีคู่มือ
และแนวทาง นโยบาย
ในการส่งเสริมเจ้าหน้า
ที่ประพฤติปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม

กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม
จริยธรรม
9.รพร.เลิงนกทามีการ
ทุกหน่วยงาน
จัดทามาตรฐานการ
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ แผนงาน
และบุคลากร
งบประมาณและ
แผนพัฒนา
บุคลากร
10.รพร.เลิงนกทามีการ
มีบุคลากรได้รับ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เกียรติบตั ร
และพฤติกรรมบริการ
ข้าราชการดีเด่น
- ด้านการเสริมสร้าง
ระดับจังหวัด
คุณธรรมและจริยธรรม
ปีงบประมาณ
จัดเวทีเชิดชูเกียรติและยก 2563
ย่องบุคลากรที่มผี ลงาน
จานวน 2 คน
พัฒนาได้รับเกียรติบัตร
หรือคายกย่องชมเชยจาก
ผู้รับบริการ
สนับสนุนและร่วมคัดเลือก
บุคลากรต้นแบบของ
องค์กรเพื่อเป็นบุคคล
ต้นแบบ หรือข้าราชการ
ดีเด่น

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.๖3) (ม.ค.-มี.ค.๖๔) (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) (ก.ค.-ก.ค๖๔)

ผลการ
ดาเนินการ

ไม่ใช้
องค์กรมีการ
ควบคุมกากับตาม งบประมาณ
แผนเงินและ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล







ทุกหน่วยงานปฏิบัติ
ตามแผนงานงบ
ประมาณและแผน
พัฒนาบุคลากร

บุคลากรเกิดความ ไม่ใช้
งบประมาณ
ผูกพัน องค์กร
และเกิดขวัญและ
กาลังใจ รวมทั้ง
เป็นตัวอย่างใน
หน่วยงาน

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ขับเคลื่อนITA
คณะกรรมการ
จริยธรรม







มีบุคลากรได้รับ
เกียรติบตั ร
ข้าราชการดีเด่น
ระดับจังหวัดปีงบ
ประมาณ
2563
จานวน 2 คน
เข้ารับเกียรติบตั รเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม
2564

กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.๖3) (ม.ค.-มี.ค.๖๔) (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) (ก.ค.-ก.ค๖๔)

จัดกิจกรรมใน
วันที่10
กุมภาพันธ์ เป็น
วันคล้ายวันเกิด
โรงพยาบาล
มีบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อย
ละ60

บุคลากรเป็น
ต้นแบบและสืบ
สานประเพณีอันดี
ของไทย

ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ
สาหรับทาบุญ
จริยธรรม
เลี้ยงพระ และ
งบประมาณจาก
เจ้าหน้าที่ร่วมกัน
บริจาคปัจจัย





-บุคลากรเข้า
อบรมหลักสูตร
ITA จานวน7คน
-บุคลากรและ
กรรมการบริหาร
อบรมและ
รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต
13.รพร.เลิงนกทา รณรงค์ -มีบุคลากรร่วม
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ รณรงค์ 286
สังคมมีค่านิยม ยกย่องเชิด คนคิดเป็นร้อย
ชูและเห็นคุณค่าของการ ละ98.2

สร้างจิตสานึกรัก
ชาติ ต่อต้าน
ทุจริต และจิต
อาสาแก่บุคลากร

ไม่ใช้
งบประมาณ

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป





ไม่ได้จัด
(สถานการณ์
Covid-19)

สร้างจิตสานึกรัก
ชาติ ต่อต้าน
ทุจริต และจิต
อาสาแก่บุคลากร

ไม่ใช้
งบประมาณ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ





ไม่ได้จัด
(สถานการณ์
Covid-19)

11.รพร.เลิงนกทา
สนับสนุนและร่วมจัด
กิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนา ต่างๆ กิจกรรมวัน
คล้ายวันเกิดโรงพยาบาล
กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติ

12.รพร.เลิงนกทาส่ง
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาที่เกีย่ วข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต



ผลการ
ดาเนินการ
-จัดกิจกรรมในวันที่
10 กุมภาพันธ์ เป็น
วันคล้ายวันเกิด
โรงพยาบาล
มีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ60
-กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษา
-บุคลากรเข้าอบรม
หลักสูตรITA จานวน
7 คน
-บุคลากรและ
กรรมการบริหาร
อบรมและรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต
คิดเป็นร้อยละ98.2
-มีบุคลากรร่วม
รณรงค์ 286 คนคิด
เป็นร้อยละ98.2
-แจ้งข่าวสารผ่านจดหมาย

กิจกรรม

ผลสาเร็จ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ประพฤติตามหลักคุณธรรม -แจ้งข่าวสาร
และจริยธรรม
ผ่านจดหมาย
ข่าวสาร
ประกาศผ่าน
web line

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการปีงบประมาณ2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.๖3) (ม.ค.-มี.ค.๖๔) (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) (ก.ค.-ก.ค๖๔)

และชุมชน

ผลการ
ดาเนินการ
ข่าวสารสาธารณสุข
ประกาศผ่านweb
line

ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินงาน

- ความร่วมมือของบุคลากรในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

อุปสรรคปัญหาข้อสังเกตจากการดาเนินงาน

- การระบาดของโรค COVID-19 ทาให้มีข้อจากัดในการจัดกิจกรรมตามแผน

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป - การเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลที่หลากหลายเช่น QR code
ลงชื่อ

ผู้รายงาน
( นายนิพล เมืองพิล )
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
ประธานชมรม STRONG โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหตุ ส่งข้อมูลรายงานการดาเนินงานชมรมจริยธรรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moph.moral@gmail.com ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ตามกาหนดเวลา ดังนี้
(1) รอบ 6 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

(2) รอบ 12 เดือน จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

