แบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดมุกดาหาร
 12 เดือน
รอบ 9เดือน
หน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการเสริมสร้างและพัฒนา บุคลากรสาธารณสุขให้
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารปีงบประมาณ
๒๕๖๒งการ A
๑.๓ ร่วมจัดกิจกรรมในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและห้องแก้วมุกดา
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
(อสม.๑๐๐ คน/จนท.๓๐ คน)
๑.๕ (๓) ประชุมติดตามการดาเนินงานทุกไตรมาส
และตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ๑๕
หน่วยงาน (กลุ่มเป้าหมายครั้งละ ๓๐ คน)
(๓ ครั้ง/ปี : ไตรมาส ๑,๒ และ ๓ จัดใน สสจ.)

งบประมาณ

10,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ก.พ. 55

ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
และเป็นไป
ตามแผน

ที่เลื่อนและไม่
เป็นไปตาม
แผน

ที่ยกเลิกการ
ดาเนินการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย(บาท)

คงเหลือ(บาท)

9,000



๑,๒๐๐

ธ.ค.๖๑







9,000

๑๑,๗๐๐

ธ.ค.๖๑/
มี.ค.๖๒/
ส.ค.๖๒







9,000

-๒ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓.๑ จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงาน
คณะทางาน เกี่ยวกับ
- การขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
/ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- การประเมิน ITA - การเสริมสร้างวินัย
- การตรวจสอบข้อเท็จจริง/การจัดการเรื่องร้องเรียน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(หลักสูตร๒วัน/จัดในหน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมาย๒๑๐
คน/ผู้บริหาร ผู้เข้าอบรม ประกาศเจตจานงสุจริตช่วง
พิธีเปิด: ปลุกจิตสานึก/กิจกรมยกย่องเชิดชูเกียรติ)
๗.๒ คัดเลือกหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร ที่มีผลการประเมิน ITA ตามเกณฑ์
ร้อยละ๙๐ขึ้นไป (เฉพาะคะแนน EBIT)คัดเลือกคน
ซื่อสัตย์ คัดเลือกบุคคลต้นแบบ วินัย สุจริต จิตอาสา /
มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร ในเวทีสรุปผลงานประจาปี
(เป้าหมาย ๑๕ หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
สสจ.มุกดาหาร ทุกคน)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๕๖,๓๒๐

ก.พ. ๖๒



๖,๙๐๐

ส.ค.๖๒



๗๖,๑๒๐



ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
และเป็นไป
ตามแผน

ที่เลื่อนและไม่
เป็นไปตาม
แผน

ที่ยกเลิกการ
ดาเนินการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย(บาท)

คงเหลือ(บาท)





9,000





9,000



-๓ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒.๑ จัดประชุมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” จัดครึ่งวัน รวม ๒ ครั้ง
ใน สสจ.มุกดาหาร : เป้าหมายครั้งที่๑ จานวน ๓๐ คน
(๑) ครั้งที่ ๑ ทบทวนและยกร่างเกณฑ์ฯ
(๒) ครั้งที่ ๒ ประเมินผลงานและคัดเลือกบุคคล และ
ครอบครัวต้นแบบตามเกณฑ์ (๒๐ คน)
๒.๒ ศึกษาดูงาน/ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู(้ ๒๐ คน)

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณ ๒ โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
และเป็นไป
ตามแผน

ที่เลื่อนและไม่
เป็นไปตาม
แผน

ที่ยกเลิกการ
ดาเนินการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย(บาท)

คงเหลือ(บาท)







9,000

๗๕๐

พ.ค.๖๒







9,000

๒,๗๕๐

ส.ค.๖๒







9,000

๑๐,๓๘๐
๑๓,๘๘๐
๙๐,๐๐๐

ก.ย.๖๒











9,000

หมายเหตุ ๑. กรณีผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการที่เลื่อนและไม่เป็นไปตามแผนหรือกิจกรรม/โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ ให้อธิบายเหตุผลและความจาเป็น รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงาน (ทั้ง ๒ โครงการใช้งบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/สรุปเฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

-๓ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒.๑ จัดประชุมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” จัดครึ่งวัน รวม ๒ ครั้ง
ใน สสจ.มุกดาหาร : เป้าหมายครั้งที่๑ จานวน ๓๐ คน
(๑) ครั้งที่ ๑ ทบทวนและยกร่างเกณฑ์ฯ
(๒) ครั้งที่ ๒ ประเมินผลงานและคัดเลือกบุคคล และ
ครอบครัวต้นแบบตามเกณฑ์ (๒๐ คน)
๒.๒ ศึกษาดูงาน/ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๒๐ คน)

รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณ ๒ โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
และเป็นไป
ตามแผน

ที่เลื่อนและไม่
เป็นไปตาม
แผน

ที่ยกเลิกการ
ดาเนินการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย(บาท)

คงเหลือ(บาท)







9,000

๗๕๐

พ.ค.๖๒







9,000

๒,๗๕๐

ส.ค.๖๒







9,000

๑๐,๓๘๐
๑๓,๘๘๐
๙๐,๐๐๐

ก.ย.๖๒











9,000

หมายเหตุ ๑. กรณีผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการที่เลื่อนและไม่เป็นไปตามแผนหรือกิจกรรม/โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ ให้อธิบายเหตุผลและความจาเป็น รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงาน (ทั้ง ๒ โครงการใช้งบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/สรุปเฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ)

(ลงชื่อ)

ประวิตร ศรีบุญรัตน์
ผู้รายงาน
(นายประวิตร ศรีบุญรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

