รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง
การป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยมาตรการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖5) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ หน่วยงาน
ภาครั ฐ ด าเนิ น การแปลงแนวทางสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แ ละให้ ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป.1 ค. (ปลูกจิ ตสานึก ป้องกัน
ปราบปราม และสร้างเครือขาย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ
ประเมิน Integrity & Transparency Assessment (ITA) เน้นการประเมินตนเองจากแบบสารวจที่ใช้ หลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและตรวจสอ บได้
โดยมาตรการดังกล่าวอยู่ใน โครงการที่ ๑. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แผนที่ ๑๑. การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence) ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๖ เห็นชอบตาม มติ ก.พ.เพื่อกาชับให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามกฎหมายโดย เคร่งครัด และให้ถือว่าการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ
เพราะมิได้ เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทา
ผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย ตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บ ข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.๒๕๕๑ รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๑/ว๑๒
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงได้จัดทาโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทา
ผิ ด วิ นั ย โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒565 ให้ แ ก่ บุ ค ลากรสั ง กั ด
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
และทราบถึงกฎหมาย กฎและระเบีย บของทางราชการ ที่กาหนดไว้เป็นหลั กปฏิบัติและเป็นกรอบในการ
ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ อย่างถูกต้อง และกาหนดแบบแผนความประพฤติ
ของเจ้ าหน้ าที่ เพื่อให้ ปฏิบั ติห น้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มี ความซื่อสัตย์ สุ จริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันนาไปสู่ความก้าวหน้า และประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสาคัญ

-22.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังกัด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีความรู้และความเข้าใจใน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน วินัยและการป้องกันการกระทาผิดวินัย รวมทั้งกฎหมาย
กฎและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้งานราชการเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อสร้ างความเจริ ญก้าวหน้าและความสงบเรียบร้อยของทางราชการ หากเจ้าหน้าที่มีวินัยดี
และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่
๓. เพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข องระบบราชการ และเป็ น การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
๔. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ
3.กลุ่มเป้าหมาย - เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จานวน ๓๐ คน
4.ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
เชิงปริมาณ :ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิด
วินัย
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องดังกล่าว
5.วิธีดาเนินการ
5.๑ เตรี ย มการด าเนิ น งาน โดยจั ด ท าโครงการเสนอผู้ อ านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการ
5.2 อบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
5.3 การติดตามและประเมินผลและสรุปผลการดาเนินโครงการ
5.4 จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
5.ระยะเวลาดาเนินงาน วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2565
6.สถานทีด่ าเนินงาน –ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
7.งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่าย

-38.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีความรู้ความเข้าในในเรื่องวินัย
การดาเนินการทางวินัย จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามวินัย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสุขในการทางาน
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และแประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบวินัย
หลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
3. ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัด
สานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
9.ผู้รับผิด ชอบ โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒565: งานนิติการ
8. สรุปผลการดาเนินงาน
8.1 เชิงปริมาณ :เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 30 คน
8.2 เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสาคัญเรื่องเสริมสร้างวินยั และป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิด
วินัยมากขึ้น ยังไม่มีข้อร้องเรียน
สรุปในภาพรวมของการดาเนินโครงการ เป็นโอกาสพัฒนาและฝึกทักษะการนาเสนอแก่เจ้าหน้าที่
ทั้งการเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการเสริมสร้างวินยั และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัยทาให้ระบบราชการมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ดี ปีงบประมาณหน้าอาจได้ดาเนินการอีก
8. ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
9. ข้อเสนอแนะ เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลความรู้ในเรื่องดังกล่าว
(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
ตาแหน่ง นิติกร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/78
วันที่ 30 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานจัดทาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ งานนิติการ ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กาหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ร้อยละ 96 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH
Open Data Integrity and Transparency Assessment ) เป็ น การประเมิ น ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น

ข้อเท็จจริง
การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใส ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (MOPH Open Data
Integrity and Transparency Assessment ) ข้อ MOIT 12 กาหนดให้หน่วยงานมีหลักฐานการอบรมให้ความรู้

แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการ
ป้ อ งกัน มิ ให้ ก ระท าผิ ด วินั ย โดยงานนิ ติ การได้ ด าเนิ นโครงการดั งกล่ าวขึ้ นมี ช่ องทางการให้ ความรู้ ผ่ านระบบ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( OnAir) บ น ลิ ง ก์ https://meet.google.com/eyk-ogmh-jak วั น ที่ 2 5 มี น า ค ม 2 5 6 5
เวลา 09.00-16.30 น. ที่ผ่านมา ผลการดาเนินการเป็นไปด้วยดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยและ
ระบบจริยธรรมมากยิ่งขึน้
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงขอรายงานการจัดทาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัยดังกล่าวนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

ภาพกิจกรรม
การดาเนินตามโครงการการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย
วันที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม อิเล็กทรอนิกส์ On Air ลิงก์ https://meet.google.com/eyk-ogmh-jak

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ตามกลุม่ เป้าหมาย เจ้าหน้าที่จานวน 30 คน
1.นางสาวฐานิตาภัทร์ รฐาวลัยธนายศ หัวหน้ากลุ่มงานห้องผ่าตัด
2.นางปิยะลักษณ์ ชิดใจ
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
3.นางสาวกัลยาณี ธนาพร
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ
4.นายนาชัย โอฬารบัณฑิตกุล
หัวหน้าสารสนเทศทางการแพทย์
5.นายมนตรี สารเพ็ญ
นักวิชาการพัสดุ
6.นางสาวเพียรพันธ์ ตั้งวงศ์ไชย
หัวหน้างานผู้ป่วยนอกทั่วไป
7.นางสาวสุพินดา เจริญราช
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก(เฉพาะทาง)
8.นางรุ่งรัตน์ สายทอง
หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
9.นางเนาวรัตน์ กล้าหาญ
หัวหน้างานบริการด่านหน้าและลูกค้าสัมพันธ์
10.นางลัดดาวัลย์ หนองคู
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยสูตินรีเวช
11.นางยุวดี ศุภโกศล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
12.นางเพ็ญศรี ศิริรังสรรค์กุล
หัวหน้างานหอผู้ป่วยหนัก
13.นางวิมานแมน โอฬารบัณฑิตกุล
หัวหน้างาน CAPD
14.นางฐิติพร เชาว์พลกรัง
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
15.นางชุติมา หาระสาร
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
16.นายณภัทร เกื้อสุข
หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบาบัด
17.นางวาสนา พิมพกัน
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยฯ
17.นางสุภาวดี ศรีโท
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
19.นายยุทธนา สมสะอาด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน
20.นางธัญญลักษณ์ ภาษี
หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ
21.นางสาวสิริพร เกษียรสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
22.นายวุฒิชัย ศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
23.นางสาวสุชานรี วงศ์สามารถ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
24.นางวิมลพรรณชฎาษ์ฯ หลินหะตระกูล หัวหน้างานศาสนพิธี/สานักสงฆ์
25.นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
26.นางเด่นนภา สาราญสุข
หัวหน้างานบัญชี
27.นายสุระ เสนาเทพ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์
28.นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี
นิติกร
29.นางสิริพร สระสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชี
30 นางสาวจีระนันท์ เขียวกระเบื้อง
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี 30 มีนาคม 2565
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
2. บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. โครงการ / กิจกรรม
4. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม
รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)
5. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดาเนินการ ตาม
ภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)
6. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
7. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
8. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)
9. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

