รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรม
(แผนป้องกันการทุจริต)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (แผนป้องกันการทุจริต)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (แผนป้องกันการทุจริต) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย

19 โครงการ/กิจกรรมและเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 กิจกรรม
รวมเป็น 21 โครงการ/กิจกรรม

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน

18 โครงการ/กิจกรรม

ยังไม่ดำเนินการ จำนวน

3 โครงการ/กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ

86

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน (ซึ่งไม่ได้
กำหนดไว้ในแผนฯ) ตามนโยบายของเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ การพัฒนาราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์สู่องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วย
1. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ”
2. โครงการศึกษาดูงาน “องค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กรคุณธรรม”

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
➢ ประกอบด้วย 6 โครงการ/กิจกรรม
➢ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี
➢ ประกอบด้วย 7 โครงการ/กิจกรรม
➢ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี
➢ ประกอบด้วย 6 โครงการ/กิจกรรม
➢ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมสนับสนุนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2. โครงการเข้าสู่ระบบการประเมิน ITA
2.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองการประเมิน ITA
2.2 กิจกรรมการดำเนินการประเมิน ITA ปี 2562
3. กิจกรรมการจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/จรรยาบรรณ
➢ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูก
จิตสำนึกร่วมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
3. กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องคนดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่าง
การประพฤติ การปฏิบัติ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม (แผนป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ) ราชวิ ท ยาลั ย
จุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ อัตราความสำเร็จของการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 84.21
วิเคราะห์สาเหตุที่อัตราความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฯ ไม่ครบ ร้อยละ 100
เนื่ องจากต้ องดำเนิ นโครงการที่ เพิ่ มเข้ ามาอย่ างเร่งด่ วนและต้ องจั ดทำก่ อน ตามนโยบายของ
ผู้บริ หารระดับสู งที่ต้องการพัฒนาราชวิทยาลั ยจุฬาภรณ์ ให้มีลั กษณะเป็นองค์กรคุณธรรม โครงการที่ต้องจัดทำ
เร่งด่วน และเพิ่มจากแผนฯ เดิม คือ
1. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ”
2. โครงการศึกษาดูงาน “องค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กรคุณธรรม”
(เป็นกิจกรรมนำคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ และทีมผู้บริห ารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลบางมูล นาก และโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ)
ในส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นโครงการที่ไม่เร่งด่วน จึงเลื่อนมาบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (แผนป้องกันการทุจริต) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการทุกโครงการที่เลื่อนมาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม (แผนป้องกันการทุจริต) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมสวดมนต์
(โพชฌังคปริตร)

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

จำนวนครั้ง 1/สัปดาห์
ที่ทำกิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน

ผล

-

-

-

2. กิจกรรมให้ผู้ป่วย จำนวนครั้ง
และครอบครัวใส่บาตร

1/เดือน

-

3. กิจกรรมทำบุญ
ใส่บาตรในวันสำคัญ

> 6 ครั้ง

180,000
บาท

จำนวนครั้ง

ผลการดำเนินงาน
- จัดกิจกรรมสวดมนต์
ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี
ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์
การแพทย์มะเร็งวิทยา
จุฬาภรณ์
- จัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวใส่บาตรทุกวันพุธ
สัปดาห์แรกของเดือน
- เนื่องในโอกาสวันครบรอบ
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561
ณ หน้าศูนย์การแพทย์
มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
- เนื่องในวันสถาปนา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันที่ 29
ต.ค. 2561
- เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน่วยงาน
สายการ
พยาบาล

งานบำรุงศิลป
วัฒนธรรม
ฝ่ายโครงการ
ตามระราชดำริ
สำนักงาน
ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน

ผล

ผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561
ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธ
สิรินาคเภสัชยคุรุจุฬาภรณ์
- เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ไทย
เมื่อ วันที่ 10 เม.ย. 2562
ณ โถงชั้น1อาคารศูนย์
การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬา
ภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
- เนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562
ณ อาคารศูนย์การแพทย์
มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
- เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562
ณ ท้องสนามหลวง
- เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษาพระบามสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวิชรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒
ณ บริเวณด้านหน้าพระ
พุทธสิรินาค เภสัชยคุรุ
จุฬาภรณ์ อาคารศูนย์

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน

ผล

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน

การแพทย์มะเร็งวิทยา
จุฬาภรณ์

4. โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

4.1 กิจกรรม
• อัตรา
คณะทำงานจัดทำและ คณะทำงานฯ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม ที่ได้ดูงานฯ
คุณธรรมและบริหาร
จัดการระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ของราชวิทยาลัย

> 80

9,850
บาท

9,850
บาท

ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ร่วมกับ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัย
นำคณะทำงานจัดทำและ จุฬาภรณ์
ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน

ผล

จุฬาภรณ์ ดูงานด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

4.2 กิจกรรมให้
ความรู้และดูงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แก่บุคลากรระดับ
หัวหน้างาน

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน

มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
จำนวนทั้งสิน้ 23 คน

อัตราหัวหน้า
งานที่เข้าร่วม
กิจกรรม

> 85%

3 รอบ

63,662
บาท

63,662
บาท

นำบุคลากรระดับหัวหน้างาน
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์
ต้านโกง สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จำนวน 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 26 ก.พ.
62
มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
รอบที่ 2 วันที่ 19 มี.ค. 62
มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
จำนวนทั้งสิ้น 25 คน
รอบที่ 3 วันที่ 26 มี.ค. 62
มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ร่วมกับ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
สำนักงาน
ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

5. กิจกรรมทบทวนความรู้ อัตราผู้บริหาร
ด้านการป้องกันและ
ระดับสูงที่เข้า
ปราบปรามการทุจริตแก่
ร่วมกิจกรรม
ผู้บริหารระดับสูงของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์
(โครงการ “บริหารอย่างไรให้
ไร้ทุจริต”)

> 80%

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน
6,400
บาท

ผล
6,400
บาท

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดโครงการประชุม
วิชาการ เรื่อง
“บริหารงานอย่างไร ให้ไร้
ทุจริต”
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ/กิจกรรม

6. กิจกรรมจัดระบบ
เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน
ด้านจริยธรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

• มีช่องทาง
• การจัดทำ
ช่องทางการรับ รับข้อมูล
เรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเรื่อง
ด้านจริยธรรม
ร้องเรียนด้าน
จริยธรรม
• มีการจัดการ
(กล่องรับ, website) ข้อมูลฯ และ
รายงานผล
• การจัดทำ
ประมวลข้อมูลและ ต่อคณะทำงาน
จัดทำและ
แจ้งหน่วย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ขับเคลื่อนแผน
ดำเนินการแก้ไข แม่บทและ
ปรับปรุงพร้อม แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม
ติดตามผล
• การติดตามผล คุณธรรมและ
ความก้าวหน้าใน บริหารจัดการ
การดำเนินการ ระบบการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
(ITA) ของ
ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน

-

-

-

ผล

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ตามคำสั่งราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ที่ 482/2562
ลงวันที่ 19 มีนาคม
2562
- ประกาศมาตรการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- จัดทำช่องทางการรับ
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้าน
จริยธรรม ได้แก่ กล่องรับ
เรื่องร้องเรียน, website

- ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
- ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์
สำนักงาน
ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์
- สถาบัน
บัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์
- วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โครงการ/กิจกรรม

7. การพัฒนา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สู่องค์กรคุณธรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน

ผล

273,000
บาท

122,495
บาท

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน

- จัดโครงการศึกษาดูงาน
“องค์กรต้นแบบและการ
ธำรงความยั่งยืนขององค์กร
คุณธรรม” ณ โรงพยาบาล
บางมูลนาก และโรงเรียน
บางมูลนากภูมวิ ิทยาคม
เมื่อวันที่ 22 -23 ส.ค.
2562 มีผู้เข้าร่วมศึกษาดู
งานจำนวนทั้งสิ้น 56 คน

ฝ่ายนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน
ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์
ร่วมมือ ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (แผนป้องกันการทุจริต) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. จัดทำแผนปฏิบตั ิ
การส่งเสริมคุณธรรม
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การประกาศ
1 แผน
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ
ประจำปี 2562

2. กิจกรรมการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง
ของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

การประกาศ
แผนบริหาร
ความเสีย่ งฯ
ประจำปี
2562

1 แผน

3. กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงการเป็น
องค์กรคุณธรรมและ

การประกาศ
เจตจำนงการ
เป็นองค์กร

มีการประกาศ
เจตจำนงการ
เป็นองค์กร
คุณธรรม

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

แผน

ผล

-

-

10,700 บาท 10,700
บาท

-

-

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน

ประกาศแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ
(แผนป้องกันการทุจริต)
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562
ในอินทราเน็ตราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ (กล่องงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์)
- จัดทำ Work shop เรื่อง
การบริหารความเสี่ยงของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561
- ประกาศแผนบริหาร
ความเสี่ยงของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562
ในอินทราเน็ตราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ (กล่องงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์)
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จัดกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์คุณธรรมและ

ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ความโปร่งใส

คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

และความ
โปร่งใส
1 ครั้ง/ปี

4. โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

• ร้อยละของ > 80%
ผู้เข้าร่วมโครงการ
• ร้อยละของ > 85%
หน่วยงานตาม
โครงสร้างที่เข้า
ร่วมโครงการ

5. การพัฒนา
ประสิทธิภาพเพื่อ
ความโปร่งใส
- แบบแสดงความ

ระดับความสำเร็จ
ในการดำเนินงาน
1. จัดทำแบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจฯ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

แผน

ผล

ความโปร่งใส โดย เลขาธิการ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562
ณ ห้อง GEMINI
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 1,000
คน
- จัดโครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาสู่องค์กร
คุณธรรม : ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 5
มิ.ย. 2562 มีการบรรยายใน
หัวข้อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 214 คน

50,000
บาท

-

ผลการดำเนินงาน

-

หน่วยงาน

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ร่วมกับ
ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์

จัดทำประกาศราชวิทยาลัย - ฝ่ายพัสดุ
จุฬาภรณ์ เรื่อง แนวทาง
- ฝ่ายนิติการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2562 พร้อม
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน

ผล

ผลการดำเนินงาน

บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ 2. เสนอผู้บริหาร
จัดจ้างของหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ

- เสนอแนวทางฯ ต่อ
เลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2562
- เลขาธิการราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ ลงนามในประกาศ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11
เม.ย. 2562

3. แจ้งหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
นำไปใช้

แจ้งเวียนแนวทาง
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่
11 เม.ย. 2562 และ
เผยแพร่แนวทางดังกล่าว
ใน website ของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ
website ฝ่ายพัสดุ

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

แผน

ผล

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงานนำแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจฯ
ไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มีการนำแบบ
แสดงความบริสุทธิ์
ใจฯ ไปใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
5. มีการติดตาม
ผลการนำไปใช้

6. กิจกรรมจัดทำ
โครงการประมวล
จริยธรรม

มีการ
ประกาศใช้
ประมวล
จริยธรรม

1
ประมวล

-

7. กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม

ร้อยละความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ของ ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

> 80%

-

จัดทำประกาศราชวิทยาลัย ฝ่ายทรัพยากร
จุฬาภรณ์ เรื่อง กรอบแนวทาง บุคคล
การจัดทำมาตรฐานทาง
จริยธรรมของบุคลากร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย.
2562
จะทำการประเมินผล ณ
ฝ่ายนโยบาย
สิ้นปีงบประมาณ 2562 และยุทธศาสตร์
ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (แผนป้องกันการทุจริต) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/
คณะทำงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัด

มีคณะทำงาน/ > 75%
คณะกรรมการ
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ระดับฝ่าย

2. โครงการจัดกิจกรรม จำนวนครั้ง
เพื่อปลูกฝังค่านิยม
ที่จัดกิจกรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต
และปลูกจิตสำนึกร่วม
ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
3. กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรเพื่อยกย่อง
คนดี มีคุณธรรม และ

หน่วยวัด

จำนวนครั้ง
ที่ดำเนินการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

แผน
-

ผล

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน

ยังไม่ดำเนินการ
เนื่องจาก ต้องดำเนินการ
ระดมความคิดเพื่อกำหนด
คุณธรรมหลักของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ได้
ก่อน

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

2

50,000
บาท

ยังไม่ดำเนินการ

1 ครั้ง/ปี

30,000
บาท

ยังไม่ดำเนินการ

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ร่วมกับ
ฝ่ายนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

แผน

ผล

ผลการดำเนินงาน

และยุทธศาสตร์

เป็นแบบอย่างการ
ประพฤติ การปฏิบตั ิ
4. กิจกรรมสนับสนุน
การทำกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อประโยชน์
สาธารณะ

หน่วยงาน

• ร้อยละของ > 75 %
หน่วยงาน
ระดับฝ่ายที่ทำ
กิจกรรม

5. กิจกรรมการจัดทำ • จำนวน
สื่อรณรงค์ส่งเสริม
ช่องทางสื่อ
คุณธรรมจริยธรรม/ รณรงค์ฯ
จรรยาบรรณ
6. โครงการเข้าสู่ระบบ
การประเมิน ITA
6.1 การเตรียม
จำนวนครั้ง
ความพร้อม
เพื่อทดลอง
การประเมิน ITA

>2

2

-

มีกิจกรรมจิตอาสาตลอด
ปีงบประมาณ 2562
ซึ่งจะประเมินผล ณ
สิ้นปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

40,000
บาท

ยังไม่ดำเนินการ

ฝ่ายภาพลักษณ์
องค์กร และ
ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ดำเนินการจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเตรียมความพร้อมเพือ่
รับการตรวจประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ร่วมกับฝ่าย
ในราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

28,486.25
บาท

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

6.2 กิจกรรมการ
ผลการประเมิน ≥70%
ดำเนินการประเมิน ITA (ร้อยละ)
ปี 2562

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62

งบประมาณ
แผน

ผล

ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2562
มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 104 คน
อยู่ระหว่างการประเมิน
ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.
จะสรุปและรายงานผล
การประเมิน ภายในเดือน
ตุลาคม 2562

หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน
และฝ่าย
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

