๑
โครงการคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบโรงพยาบาลโซ่พิสัย อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ประจาปีงบประมาณ 25๖๔
รหัสโครงการ....15 /256๔...
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๔.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เป้าประสงค์ที่
: ๔ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก
: พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะทางานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โรงพยาบาลโซ่พิสัย
ผลผลิต
: ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตระดับโครงการ : บุคลากรเกิดจิตสานึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
๑.หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดมาตรการ 3 ป 1 ค(ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปรามและ
สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเป็น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเครื่องมือการประเมิน โดยมุงเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โรงพยาบาลโซ่พิสัย เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึง
ได้จัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลโซ่พิสัย อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ 2564
ขึ้น
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโซ่พิสัย
๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโซ่พิสัย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน การปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโซ่พิสัย รู้จักการทางานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายใน
องค์กร
3.เป้าหมาย
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลโซ่พิสัย อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จานวน ๑๙0 คน
4.วิธีการดาเนินการ
๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

๒
๒. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดาเนินการอบรม
๓. ดาเนินการอบรมตามกาหนดการ
๔. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ
5.ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 13 เดือน พฤษภภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
6.สถานที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโซ่พิสัย อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
๗. งบประมาณ
เงินบารุงโรงพยาบาลโซ่พิสัย
รายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลโซ่พิสัย อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจาปี
งบประมาณ 25๖๔ บุคลากรจานวน ๑๙0 คน อบรม ๒ รุ่น รุ่นละ 95 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 95 คน x คนละ ๒๕ บาท x ๒ มื้อ
เป็นเงิน 4,750 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 95 คน x คนละ 80 บาท x ๑ มื้อ
เป็นเงิน 7,6๐๐ บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร เมตรละ ๒๐๐ บาท จานวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๙๐๐ บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย ๑ ท่าน จานวน ๖ ชัว่ โมงๆละ ๖๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน 16,850 บาท
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 95 คน x คนละ ๒๕ บาท x ๒ มื้อ
เป็นเงิน 4,750 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 95 คน x คนละ 80 บาท x ๑ มื้อ
เป็นเงิน 7,6๐๐ บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย ๑ ท่าน จานวน ๖ ชัว่ โมงๆละ ๖๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน 15,950 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,800 บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

๓

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทางานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โรงพยาบาลโซ่พิสัย
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลโซ่พิสัยมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
๒. เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลโซ่พิสัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน การปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลโซ่พิสัย สามารถทางานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร
โครงการคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบโรงพยาบาลโซ่พิสัย อาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจาปีงบประมาณ 2564 รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 32,800 บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จากเงินบารุงโรงพยาบาลโซ่พิสัย

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เขียนโครงการ
(นางศิริลักษณ์ บุญชัย)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

(ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางฉวีวรรณ สุวรรณไตร)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุรพงษ์ ลักษวุธ)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

๔

