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รำยงำนผลกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
แผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณของหน่วยงำนกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 1 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

1 มีกำรสอดแทรกควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมในกำรประชุม
อบรม
2 ปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่
โรงพยำบำลสอดแทรกควำมรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
กำรป้องกันกำรทุจริต

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ งบประมำณรวม
ควำมสำเร็จ/
ดำเนินกำร
(บำท)
เป้ำหมำย
5 ครั้ง

เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำม
หลักคุณธรรมจริยธรรมและ
วินัยแก่เจ้ำหน้ำที่

1 ครั้ง

ต.ค.61ก.ย.62

ไม่ใช้งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1-2
ปีงบประมำณ 2562

คณะกรรมกำร
ITA

ทุกกลุ่มงำน ได้รับทรำบและ
มี.ค.-มิ.ย.
ไม่ใช้
คณะกรรมกำร สำมำรถนำไปปฏิบัติ ตำม
2562 งบประมำณ
ITA
วัตถุประสงค์

กลยุทธที่ 2 วำงระบบรำกฐำนกำรนำค่ำนิยม MOPH เป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
1 ดำเนินกำรคัดเลือกและมอบ
1 ครั้ง
ก.ย.-62
ไม่ใช้
คณะกรรมกำร
เกียรติบัตรแก่บุคคลที่ประพฤติดี ยกย่องเชิดชูเจ้ำหน้ำที่ของ
งบประมำณ
HRD
หรือบุคคลที่มีควำมประพฤติ
รัฐผู้ที่ประพฤติดีหรือผู้ที่มี
คัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ พร้อม
ซื่อสัตย์สุจริต
ควำมประพฤติซื่อสัตย์สุจริต
มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็น
ปฏิบัติตน ตำมหลัก
ขวัญกำลังใจ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ก.ค. , ส.ค. ไม่ใช้
2 พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็น
2 ครั้ง
จนท. รพ.
2562
ข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน คุณธรรม จริยธรรม
งบประมำณ
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ลำดับ

1

1
2
3

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ งบประมำณรวม
ควำมสำเร็จ/
ดำเนินกำร
(บำท)
เป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1-2
ปีงบประมำณ 2562

กลยุทธที่ 3 สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรด้ำนสุขภำพ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งกำรทุจริต
พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต สร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรเพื่อ 1 ชมรม
ต.ค.61- ไม่ใช้
คณะกรรมกำร ทุกเครือข่ำย ให้ควำมร่วมมือ
สนับสนุนและร่วมมือเครือข่ำย
ธ.ค.61 งบประมำณ ITA
เป็นอย่ำงดี
ป้องกันและยุดยั้งกำรทุจริต
สำธำรณสุขโปร่งใส ต่อต้ำนกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงกลไกป้องกันทุจริต
กลยุทธที่ 1 สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้บริหำรทุกระดับมีควำมพร้อมรับผิด (Accoutabitity)
ประกำศเจตจำนงของผู้บริหำรใน เพื่อแสดงออกถึงควำม
1 ครั้ง
ต.ค.61- ไม่ใช้
คณะกรรมกำร
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
โปร่งใสในกำรบริหำรงำน
ธ.ค.61 งบประมำณ ITA
ประกำศเจตจำนงของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักใน 1 ครั้ง
ต.ค.61- ไม่ใช้
คณะกรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกคนมี
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กำรป้องกันกำรทุจริต
ธ.ค.61 งบประมำณ ITA
ควำมเข้ำใจ ตระหนักพร้อม
สร้ำงควำมตระหนักให้ผุ้บริหำร กำรประกำศและเผยแพร่ 1 ครั้ง
ต.ค.61- ไม่ใช้
คณะกรรมกำร
รับผิดชอบ
และบุคคลำกรมีควำมรับผิด
เจตจำนงและนโยบำย
ธ.ค.61 งบประมำณ ITA
ต่อต้ำนกำรทุจริตหน่วยงำน
แก่สำธำรณสุข

กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมโปร่งใส ใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมำย
1 พัฒนำและยกระดับคุณธรรม
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
4 ไตรมำส ไม่ใช้
คณะกรรมกำร สร้ำงควำมโปร่งใส , จัดกำร
ควำมโปร่งใสฯ กำรใช้ดุลพิน
จัดซื้อ จัดจ้ำง กำรจัดหำ
งบประมำณ ITA
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ (หำก
จตำมหลักกฎหมำยในกำร
เวชภัณฑ์
มีผู้ร้องเรียน)
ไตรมำส 1
ปฏิบัติงำน
ผ่ำนระดับ 3
ไตมำส 2-4
ผ่ำนร้อยละ
.....
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4 ไตรมำส
ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ไตรมำส
1 จ/ ระยะเวลำ งบประมำณรวม ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
ควำมสำเร็
(บำท)
ผ่ำนระดั
บ 3 ดำเนินกำร
เป้ำหมำย
ไตมำส 2-4
บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ผ่ำนร้อยละ
ไม่ใช้
คณะกรรมกำร
ร้องทุกข์ ของส่วนรำชกำร .....
งบประมำณ ITA

พัฒนำควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน

ไม่ใช้
งบประมำณ

เพื่อเสริมสร้ำงระบบกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์จนได้ข้อยุติ

1 ระบบรับ ต.ค.
เรื่อง
2561ร้องเรียน ก.ย.
2562

ไม่ใช้
งบประมำณ

ปีงบประมำณ 2562

คณะกรรมกำร
ITA

กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกลไกกำรเสริมสร้ำงวินับและระบบคุณธรรม
ต.ค.
1 เสริมสร้ำงวินับและระบบ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
กำร
ไม่ใช้
กลุ่มงำน
คุณธรรมสู่กำรดำเนินชีวิตและ
กำรสร้ำงวินัยและระบบ
ดำเนินกำร 2561-ก.ย. งบประมำณ บริหำรทั่วไป
กำรปฏิบัติงำน
คุณธรรมของบุคลำกรใน
ทำงวินัย 2562
สังกัด
ลดลง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทิภำพกำรปรำบปรำมทุจริต
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรดำเนินกำร พัฒนำระบบคุณธรรม
50 คน
ต.ค.
1,500.00 คณะกรรมกำร
ตำมโครงกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส
2561ITA
และควำมโปร่งใสในกำร
ในกำรปฏิบัติรำชกำร
ก.ย.
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
2562
2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงำนและ
เสริมสร้ำงระบบกำรจัดกำร
ร้องเรียนกำรทุขริตอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

สร้ำงควำมโปร่งใส , จัดกำร
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ (หำก
มีผนู้ร้องำนไตรมำส
งเรียน) 1-2
ผลกำรดำเนิ

คณะกรรมกำร
รับเรื่องร้องเรียน

สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็ง มี
วินัย และระบบคุณธรรมใน
บุคลำกร

ฟื้นฟูควำมรู้ พัฒนำ ระบบ
คุณธรรม และโปร่งใส

4

ลำดับ

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3 เปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
แต่ละโครงกำรให้สำธำรณชน
จ้ำงแต่ละโครงกำรให้
ทรำบโดยผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ สำธำรณชนทรำบโดยผ่ำน
เว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ

ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ งบประมำณรวม
ควำมสำเร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
(บำท)
เป้ำหมำย
ต.ค.
ไม่มีเรื่อง
ไม่ใช้
กลุ่มงำน
ร้องเรียน 2561-ก.ย. งบประมำณ บริหำรทั่วไป
กำรจัดซื้อ 2562

ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1-2
ปีงบประมำณ 2562

ไม่มีเรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

จัดจ้ำง

กลยุทธที่ 2 พัฒนำเครือข่ำยและบูรณำกำรกระบวนกำรด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ต.ค.
1 จัดให้มีช่องทำงรับฟังควำม
ไม่ใช้
กลุ่มงำนกำร
2561-ก.ย. งบประมำณ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจำกประชำชน
พยำบำล
2562
ต.ค.
2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำง
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
3 ช่องทำง (เวบไซต์/
2561-ก.ย.
ระหว่ำงภำคีเครือข่ำย
ในกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำร
ไม่ใช้
กลุ่มงำน หนังสือเวียน/บอร์ด
2562
หน่วยงำนภำครัฐ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบประมำณ บริหำรทั่วไป ประชำสัมพันธ์
ภำคเอกชน และประชำชน
ต.ค.
3
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2561-ก.ย.
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ไม่ใช้
คณะกรรมกำร
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดง
2562
งบประมำณ
บริหำร
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำร
รวมงบประมำณ
1,500.00

