แบบฟอรม K 2-2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนวยงาน
ยุทธศาสตร
1.) ปลูกจิตสํานึกการปองกันและตอตาน
การทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานคิดของ
คนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชน
สาธารณะและใหหนวยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โรงพยาบาลสวนปรุง
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2558
1.1) สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุก
ระดับรักษาประโยชนสาธารณะ ปฏิบัติงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการดําเนินชีวิตดวยปลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.1 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
- ชี้แจงนโนบาย “โรงพยาบาล
คุณธรรม”
- แตงตั้งคณะกรรมการฯ
- กําหนดกิจกรรมและดําเนินการตาม
แผน
- ดําเนินการพัฒนาหนวยงาน
- ประเมินผลการดําเนินการ
1.1.2 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี
แนวคิดและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันจันทร
พุธ ศุกร ภายในบริเวณโรงพยาบาล
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ประจําเดือนเกิดของบุคลากรทุกเดือน
- กิจกรรมรวมสวดมนต ฟงธรรม ทุก

ตัวชี้วัด
- รอยละของบุคลากร มีการ
ปฏิบัติตามขอตกลงฯ ที่ไดจัดทํา
ตามอัตลักษณรวมกันของ
หนวยงาน โดยเฉพาะเรื่องการ
ปองกันทุจริต

1

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
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1. มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพัฒนา
โรงพยาบาลสวนปรุงสู
โรงพยาบาลคุณธรรม
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมขาราชการและเจาหนาที่
ทุกระดับชั้นปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและดําเนินชีวิตดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รอยละของความสําเร็จ
เทียบกับเปาหมาย
รอยละของผลสําเร็จ 100
เอกสารแนบ 1

ยุทธศาสตร

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2558

ตัวชี้วัด

วันพุธ เวลา 17.00- 18.00 น. วันศุกร เวลา
20.30 น. ณ ศาลาเชียงรุงสามัคคีธรรมา
นุสรณ
- กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
1.2) ปลูกและปลุกจิตสํานึก คานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบและตอตานการทุจริต
ในทุกรูปแบบ และสรางความโปรงใสการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกรม
สุขภาพจิตและการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนอยางเครงครัด
1.2.1 รณรงคเผยแพรและประชาสัมพันธให - จํานวนชองทางในการเผยแพร
เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก ประชาสัมพันธมาตรฐานคุณธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรม ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน

- จัดบอรดนิทรรศการเกี่ยวกับการ
ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม
1.2.2 คัดเลือกและมอบประกาศเกียรติคุณแก
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เปนแบบอยางที่ดีดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเสียสละเพื่อประโยชน

- บุคลากรไดรับการยกยองและ
เชิดชูความดี

2

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

5 ชองทาง

1. มีชองทางการ
เผยแพร 5 ชอง คือ
1)บอรดปดประกาศ
2)เสียงตามสาย
3)เว็ปของหนวยงาน
4)หนังสือเวียน
5)จัดบอรดกิจกรรม

2 ครั้ง

- ดําเนินการ 3 ครั้ง

มี

- ดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกผูปฏิบัติหนาที่เปน
แบบอยางที่ดี ประจําป 2558

รอยละของความสําเร็จ
เทียบกับเปาหมาย

100%

เอกสารแนบ 2

ยุทธศาสตร

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2558
สวนรวม
1.2.3 มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
ออนไลน
1.3) ดูแลคุณภาพชีวิตและรายไดของ
บุคลากรในโรงพยาบาล
1.3.1 มีระบบการบริหารงานและระบบการ
บริหารบุคลากรอยางมีธรรมาภิบาล

2.) บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน
2.1) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ภาครัฐและพัฒนาเครือขายในประเทศ ประพฤติมิชอบ
2.1.1 มีการสรางชองทาง/ขั้นตอน/
ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางและ
ประกาศเผยแพรใหประชาชนรับทราบ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

- รอยละของบุคลากรใน
โรงพยาบาลที่มีผลการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมในระดับดีขึ้นไป

85

- รอยละของบุคลากรที่มีการ
ประเมินสมรรถนะดานการยึดมั่น
ในความถูกตอง ชอบธรรมและ
จริยธรรม เพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
สรางแรงจูงใจ

100

- จํานวนชองทางในการรับแจง
เบาะแส

3

ผลการดําเนินงาน
จากบุคลากรทุกประเภท
- บุคลากรทุกระเภท
มีการประเมินคุณธรรมจริธรรม
ผานระบบออนไลนของกรม
สุขภาพจิต ในระดับดีขึ้นไป

รอยละของความสําเร็จ
เทียบกับเปาหมาย
ภาพรวม 90.94%

- บุคลากรทุกราย 100%
ไดรับการประเมินสมรรถนะ
ดานการยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม โดยมี
บุคลากรที่ติด GAP คิดเปน
12.06%

100%

6 ชองทาง หนวยงานไดจัดใหมีชองทางรับ
เรื่องฯ 6 ชองทางคือ
1. ตูแดง รับขอรองเรียน
2. ศูนยขอมูลขาวสาร
3. เว็ปบอรดหนวยงาน
4. แจงหมายเลขโทรศัพท
ผูบริหาร
5. ศูนย Hotline สายดวน

100%

ยุทธศาสตร

2.1.2 มีการรายงานผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียนใหผูรองเรียนทราบ และสรุปผลการ
ดําเนินการเรื่องรองเรียนในรอบเดือน

3.) พัฒนาระบบบริหารจัดการในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2558

3.1) บรรจุยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตชาติฯ ระยะที่ 2 เปน
นโยบายเรงดวนของกรมสุขภาพจิตและ
หนวยงานในสังกัด
3.1.1 มีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตชาติฯ ระยะ
ที่ 2
3.2) พัฒนาระบบบริหารและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจ
ใหเหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพโดย
เนนการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส
3.2.1 โรงพยาบาลมีการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดหา เชน มีการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
1323
6. รองเรียนดวยตนเองที่ศูนย
ราชการใสสะอาดของหนวยงาน
- หนวยงานมีการรายงานเรื่อง
รองเรียนและสรุปผลแจงในที่
ประชุมคณะกรรมการประสาน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานเดือนละ 1 ครั้ง ในป
2558 รับเรื่องรองเรียนจํานวน
45 เรื่อง

- รอยละของขอรองเรียนที่มีการ
รายงานผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียนใหผูรองเรียนทราบ และ
สรุปผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียนในรอบเดือน
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- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตชาติฯ ระยะ
ที่ 2

มี

- หนวยงานไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวและไมพบ
การทุจริตใด ๆ ในหนวยงาน

- รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใส

5

- หนวยงานดําเนินการตาม
ระบบมาตรการอยางโปรงใส

4

รอยละของความสําเร็จ
เทียบกับเปาหมาย

ยุทธศาสตร

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2558
จัดระบบ/มาตรการการจัดซื้อจัดหายา/
เวชภัณฑ/ครุภัณฑการแพทย ที่โปรงใสและมี
การประเมินผล
3.2.2 มีการจัดทําแผนจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน และมีการ
ประกาศเผยแพร
3.2.3 มีการเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจาง
รายโครงการทั้งหมดใหสาธารณชนรับทราบ
ผานเว็บไซตของหนวยงาน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ในหนวยงานภาครัฐโดยผานการ
ประเมิน ITA

- มีแผนการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ
หรือการจัดซื้อจัดจางประจําปของ
โรงพยาบาล และมีการประกาศ
- มีการเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อ
จัดจางรายโครงการทั้งหมดให
สาธารณชนรับทราบผานทาง
เว็บไซตของหนวยงาน
3.2.4 มีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน - มีการกําหนดมาตรฐานในการ
ในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดและเผยแพร ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่
ใหประชาชนรับทราบ
กฎหมายกําหนดและเผยแพรให
ประชาชนรับทราบ
3.2.5 มีการใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน - มีการใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
รวมในการแสดงความคิดเห็น/จัดทําแผนงาน, มีสวนรวมในการแสดงความ
โครงการ/ดําเนินการตามโครงการ/ตรวจสอบ คิดเห็น/จัดทําแผนงาน,
ติดตามผล/ปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติ
โครงการ/ดําเนินการตามโครงการ/
ราชการในภารกิจของหนวยงาน
ตรวจสอบ ติดตามผล/ปรับปรุง
แกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจของหนวยงาน
3.3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.3.1 มีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - รอยละของหนวยงานมีการใช
ตรวจสอบ กํากับการบริหารและการใช
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

ผลการดําเนินงาน

รอยละของความสําเร็จ
เทียบกับเปาหมาย

และหนวยงานไมมีขอรองเรียน
จากผูมีสวนไดสวนเสีย
มี
มี

- มีการจัดทําแผนฯ
และการจัดซื้อจัดจางมีการ
ประกาศประชาสัมพันธ
- มีการเผยแพร
ขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ
ทางเว็ปไซดของหนวยงาน

เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

- มีการกําหนดขั้นตอนการ
ใหบริการเพื่อใหประชานที่มา
รับบริการรับทราบ

เอกสารแนบ 5

มี

- จัดทํา Web
board เพื่อใหประชาชนเขามา
สอบถาม/แสดงความคิดเห็นฯ
และมีการตรวจสอบ/ติดตาม

เอกสารแนบ 6

100

- หนวยงานมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ

100

มี

ยุทธศาสตร

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2558

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

งบประมาณ ระบบ GFMIS โปรแกรมควบคุม ตรวจสอบกํากับการบริหารและ
บริหารเงินงบประมาณ
การใชงบประมาณ

4.) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 4.1) กําหนดบทบาทและพัฒนาสมรรถนะและ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ขีดความสามารถของบุคลากรกรมสุขภาพจิต
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4.1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบุคลากร
ในโรงพยาบาลในดานการปองกันและปราม
ปรามการทุจริต

-

รอยละของบุคลากรมีความรู
ความเขาใจดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

4.2) พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
ความรูในดานระเบียบ และกฎหมายที่
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ผลการดําเนินงาน

รอยละของความสําเร็จ
เทียบกับเปาหมาย

กํากับการบริหารและการใช
งบประมาณ คือ 1)ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็คทรอนิกส GFMIS
2) ระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ E-GP
3) ระบบการจัดหาพัสดุดวยวิธี
ตลาดอิเล็คทรอนิกส
E-market
4) ระบบการจัดหาพัสดุดวยวิธี
ประกวดราคา E-bidding

100

- สงเสริมบุคลากร
ทุกประเภทใหเขารับการอบรม
ความรูโ ครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและให
ความรูกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อ
การปฏิบัติหนาที่ราชการที่มี
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงาน
จํานวน 70 คน

100

ยุทธศาสตร

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด

มาตรการ
กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ.2558
เกี่ยวของในการปฏิบัติงานและการปองกันการ
ทุจริต
4.2.1 มีการฝกอบรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจตามหลักประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน/ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงานและการปองกันการทุจริต

4.3) สรางองคความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา
4.3.1 มีการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูล
ขาวสารดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

- รอยละของบุคลากรใน
โรงพยาบาลที่ผานการพัฒนา
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความรูในดานระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานและการปองกันการ
ทุจริต

100

- บุคลากรที่เขารับ
การอบรมความรูโครงการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ใหความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อการปฏิบัติหนาที่ราชการที่
มีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงาน
จํานวน 70 คน สามารถนํา
ความรูที่ไดรับปรับใชกับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- มีชองทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและขอมูลขาวสารการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

มี

- มีการจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให
บุคลากรและประชาชนทั่วไป
รับทราบ
- จํานวน 3 เรื่อง ที่ 1
คอรปชั่น
เรื่องที่ 2 หมูบานชอสะอาด
เรื่องที่ 3 หมูบานชอสะอาด2

- จํานวนเรื่องทีมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและขอมูลขาวสารการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
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รอยละของความสําเร็จ
เทียบกับเปาหมาย

เอกสารแนบ 7

 ขอดี/ขอเสีย
 ขอเสนอแนะ

-

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค อื่นๆ เห็นชอบ
(นายปริทรรศ ศิลปกิจ)
นายแพทยเชี่ยวชาญ รักษาราชการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
วันที่
ตุลาคม 2558

หมายเหตุ : (1) ผูบริหารหนวยงานลงนามใหความเห็นชอบในรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
(2) สงรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ (แบบฟอรม 2) พรอมเอกสาร/หลักฐานการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558
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