เอกสารหมายเลข ๒
แบบติดตามผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลอัมพวา
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนภูมิภาค)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ชื่อชมรม
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลอัมพวา
หนวยงาน โรงพยาบาลอัมพวา
สถานที่ตั้ง
ตําบลแควอัอม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผูประสานงาน นางสาวพิไลลักษณ นักพิณพาทย โทรศัพท 089 449 0182
จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 140 คน
จํานวนกลุมเปาหมาย 140 คน
จํานวนกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม
จํานวนงบประมาณที่จะใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงครามและโรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลสมเด็จ

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกโครงการ จํานวน
บาท
• จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกโครงการ จํานวน - บาท
เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
• หนวยงานมีการดําเนินงานสรางและสงเสริมคุณธรรมในการดําเนินงานครอบคลุมทั้ง ๔ ดาน (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา)
• หนวยงานผานการประเมินตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (>90%)
ระยะเวลาที่ดําเนินการ ๑๒ เดือน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ตามแผนการดําเนินงาน
• บุคลากรในหนวยงานไดรับการสงเสริมปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม และรวมตานการทุจริตในการทํางาน
• บุคลากรมีจิตอาสาในการใหบริการและรวมงานจิตอาสาตางๆทั้งของหนวยงานและนอกหนวยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลําดับ
1

2

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
การประกาศ
เจตจํานงของ
ผูบริหารในการ
ตอตานการทุจริต
และการสื่อสาร
จริยธรรมที่แสดงออก
ถึงความโปรงใสใน
การบริหารราชการ
และใหผมู ีสวนไดเสีย
สามารถตรวจสอบได
การจัดตั้งชมรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ

มีการประกาศเจตจํานง
เพื่อแสดงเจตนา
ตอตานการทุจริต
ดานการปองกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตตอ
ผูใตบังคับบัญชาเชิง
ประจักษ

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที่ถึงวันที่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ธันวาคมถึง
มีนาคม
2562

สงเสริมใหบุคลากร มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม ไตรมาส 1
ทุกระดับปฏิบัติตาม
ถึงไตรมาส
ประมวลจริยธรรม
2
จรรยาขาราชการ
คุณธรรมที่พึง
ประสงค 4
ประการไดแก
พอเพียง วินัย
ทุจริต จิตอาสาและ
คานิยม กระทรวง
สาธารณสุข
”MOPH”

/

/

ผูรับผิดชอบ
(กลุมงาน)
กลุมงานบริหาร

/

คณะกรรมการ
บริหาร

ลําดับ
3

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
โครงการประเมิน
คุณธรรมความ
โปรงใสและบริหาร
ความเสีย่ ง(ITA)
-ศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑดานโกง
-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานใหเกิด
ความโปรงใสและ
ตรวจสอบได

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ
รอยละของผลการประเมินITA
สําหรับหลักฐานเชิงประจักษ
Evidence Based Integrity
and Transparency
Assessment:EBIT) ของ
โรงพยาบาล ผานเกณฑรอยละ
90 ดังนี้
-ไตรมาสที่ 1 มีหลักฐานเชิง
ประจักษประกอบประเด็นการ
จัดซื้อจัดจาง EB4-Eb6
-ไตรมาสที่ 2 ผานระดับ 3
(รอยละ80)
-ไตรมาสที่ 3 ผานระดับ 4
(รอยละ85)
-ไตรมาสที่ 4 ผานระดับ 5
(รอยละ90)

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที่ถึงวันที่

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
/

ตุลาคม
ถึง
กันยายน
2562

/

/
/
/
/

ผูรับผิดชอบ
(กลุมงาน)
กลุมงาน
บริหาร

ลําดับ
4

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
สงเสริมใหหนวยงาน
ในสังกัดปฏิบัตติ าม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน:
กรณีการเรีย่ ไร การ
ใหหรือรับของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใด
อยางเครงครัด

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ
เพื่อใหหนวยงานใน ในโรงพยาบาลอัมพวาถือปฏิบัติ
สังกัดปฏิบตั ิตาม
ตามประกาศคณะกรรมการ
ประกาศ
ควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงาน
คณะกรรมการ
ของรัฐที่เกี่ยวของและแนว
ควบคุมการเรี่ยไร ทางการปฏิบัติตามระเบียบ
ของหนวยงานของ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รัฐที่เกี่ยวของและ เรี่ยไรของรัฐ พ.ศ.2544และที่
แนวทางการปฏิบัติ แกไขเพิ่มเติม ตามที่กําหนด
ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการเรี่ยไรของ
รัฐ พ.ศ.2544
และที่แกไขเพิม่ เติม

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที่ถึงวันที่
ตุลาคม
ถึง
กันยายน
2562

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
(กลุมงาน)
กลุมงาน
บริหาร

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. การปลูกฝงคานิยม ๔ ประการนั้น จะเกิดผลไดตองมีการย้ําคิด ย้ําทํา อยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนใหเกิดการมีจติ สํานึกในการตอตานการทุจริตและปฏิบัติตามคานิยมที่ไดตั้งเอาไว
๒. มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน
การปลูกฝงคานิยม ๔ ประการนั้น จะเกิดผลไดตองใชระยะเวลาในการดําเนินการปลูกฝง เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใหเกิดเปนรูปธรรม
ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป
การปลูกฝงคานิยม ๔ ประการนั้น จะเกิดผลไดตองใชระยะเวลาในการดําเนินการปลูกฝง รวมทั้งตองมีการดําเนินงานใหเห็นอยางเปนรูปธรรม
ลงชื่อ

ผูรายงาน

(นายสิทธิโชค จิติวงศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลอัมพวา
วันที่ ๑8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารหมายเลข ๑
แบบรายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลอัมพวา
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนภูมิภาค)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ชื่อชมรม
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลอัมพวา
หนวยงาน โรงพยาบาลอัมพวา
สถานที่ตั้ง
ตําบลแควอัอม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผูประสานงาน นางสาวพิไลลักษณ นักพิณพาทย โทรศัพท 089 449 0182
ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลํา
กิจกรรม
ดําเนิน
ยังไม
จํานวน ผลการดําเนินงาน
ดับ
การแลว ดําเนินการ
1 การประกาศเจตจํานงของผูบริหารใน
/
40 คน เจาหนาที่ไดรวม
การตอตานการทุจริตและการสื่อสาร
ประกาศเจตจํานงฯของ
จริยธรรมที่แสดงออกถึงความโปรงใสใน
ผูบริหารในโรงพยาบาล
การบริหารราชการและใหผูมสี วนไดเสีย
เพื่อแสดงออกถึงความ
สามารถตรวจสอบได
โปรงใสฯ
2 การจัดตั้งชมรมจริยธรรม
/
9 คน
ไดดําเนินการจัดตั้ง
ชมรมจริยธรรมเพื่อ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจาหนาที่
ในโรงพยาบาล
3 โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส
/
30 คน บุคลาการไดรับ
และบริหารความเสี่ยง(ITA)
การศึกษาดูงานการ
-ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑดา นโกง
ตอตานการทุจริต ณ
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุม
พิพิธภันฑตานโกง กทม
ภายในและบริหารความเสี่ยง
และบุคลากรไดประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา
4 สงเสริมใหหนวยงานในสังกัดปฏิบตั ิตาม
/
140 คน บุคลาการไดรับการ
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน:
ปลูกฝงจริยธรรม
กรณีการเรีย่ ไร การใหหรือรับของขวัญ
ขาราชการฯและปฏิบัติ
หรือประโยชนอื่นใดอยางเครงครัด
ตามกฎระเบียบ

ลงชื่อ

ผูรายงาน

( นายสิทธิโชค จิติวงศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลอัมพวา
วันที่ ๑8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมาย
เหตุ

