
1 การปลูกฝงจิตสํานึกใหยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติเหนือวาผลประโยชนสวนตน

  1.1 มีการสอดแทรกความรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 6 ครั้ง ตค.64-กย.65 ไมใชงบประมาณ คณะกรรมการ HRD

  ในการประชุมประจําเดือนเจาหนาที่โรงพยาบาล และวินัยแกเจาหนาที่

  1.2 ปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมโรงพยาบาลสอดแทรก 1 ครั้ง เม.ย.-กย.65 4,000 บาท คณะกรรมการ HRD

  ความรูเรื่อง ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต

1.3 ผลการดําเนินงานชมรมจริยธรรม

1.3.1 บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเยี่ยมคนชรา ณ.บานพัก

คนชรา อ. สะบายอย  จ.สงขลา

เพื่อสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม นํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ปละ 1 ครั้ง 1 วัน เงินบริจาค ชมรมจิตอาสา ดําเนินกิจกรรมเสารที่ 12 กพ.65

เดือนละ 1 ครั้ง 1 วัน  - ทุกหนวยงาน ตามแผนงานของอําเภอ

   1.3.3  กิจกรรมทางศาสนา หรือเทศกาลตางๆ เชนรดน้ําดําหัว ปละ 1 ครั้ง 1 วัน เงินบริจาค ทุกหนวยงาน รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 13 เมษายน 2565

  หัวผูสูงอาย,ุ แหเทียนพรรษา, รวมแหกฐิน

1.3.4  โครงการหิ้วปนโตไปวัดรวมกับภาคีเครือขายระดับ

อําเภอ

ไตรมาส 1 ครั้ง 1 วัน  - ทุกหนวยงาน

2 วางระบบรากฐานการนําคานิยม MOPH เปนรากฐานในสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต

2.1 ดําเนินการคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรแกบุคคลที่ เพื่อยกยองเชิดชูเจาหนาที่ผูที่ประพฤติหรือผูที่มี 1 ครั้ง กย.65 ไมใชงบประมาณ คณะกรรมการ

ประพฤติดีหรือบุคคลที่มีความประพฤติซื่อสัตยสุจริต ความประพฤติซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตนตาม HRD

2.2 พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลัง หลักคุณธรรม จริยธรรม 1 ครั้ง กค.65-สค.65 ไมใชงบประมาณ เจาหนาที่ของ รพ.

ของแผนดิน

3 สนับสนุนการสรางเครือขายบุคลากรดานสุขภาพ เพื่อปองกันและหยุดยั้งการทุจริต

3.1 พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต เพื่อสรางเครือขายเจาหนาที่เพื่อปองกันและ 1 ชมรม ตค.64-30 กย.65 ไมใชงบประมาณ คณะกรรมการ

3.2 สนับสนุนและรวมมือเครือขายสาธารณสุขโปรงใส หยุดยั้งการทุจริต ชมรมจริยธรรม

1.3.2  จิตอาสา  ดําเนินกิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ ตาม

แผนงานในโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของอําเภอ

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

ลําดับ แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 2565  โรงพยาบาลจะนะ



ตอตานการทุจริต

4 สรางความตระหนักใหแกผูบริหารทุกระดับมีความพรอมรับผิด (Accoutabitily)

4.1 ประกาศเจตจํานงของผูบริหารในการตอตานการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงความโปรงใสในการบริหารงาน 1 ครั้ง ตค.64-30 กย.65 ไมใชงบประมาณ คณะกรรมการ

4.2 ประกาศเจตจํานงของเจาหนาที่ในการตอตานการทุจริต เพื่อสรางความตระหนักในการปองกันการทุจริต ITA

4.3 สรางความตระหนักใหผูบริหารและเจาหนาที่มี เพื่อการประกาศและเผยแพรเจตจํานงและ

ความรับผิด นโยบายตอตานการทุจริตหนวยงาน

5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลยพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย

5.1 พัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปรงใสฯ การใช  - เพื่อการสรางความโปรงใสในการจัดซื้อ จัดจาง ไตรมาส 1 ผาน 4 ไตรมาส ไมใชงบประมาณ คณะกรรมการ

ดุลพินิจตามหลักกฎหมยในการปฏิบัติงาน การจัดหาเวชภัณฑ ระดับ 3 ITA

 - เพื่อบริหารจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข ไตรมาส 2-4

ของสวนราชการ ผานรอยละ 90

 - เพื่อพัฒนาความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน

6 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม

6.1 เสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมสูการดําเนินชีวิต เพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งในการสรางวินัยและ การดําเนินการ ตค.64-30 กย.65 ไมใชงบประมาณ กลุมงานบริหารฯ

และการปฏิบัติงาน ระบบคุณธรรมของเจาหนาที่ในสังกัด ทางวินัยลดลง

7 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริต

7.1 ประชุม/อบรม การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และ 150 คน เมย.65-30 กย.65 ไมใชงบประมาณ บูรณาการรวม

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ กับ

คณะกรรมการ

HRD

7.2 ทบทวนมาตรการ การแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ เพื่อเสริมสรางระบบการจัดการเรื่องรองเรียน 1 ระบบรับเรื่อง ตค.64-30 กย.65 ไมใชงบประมาณ คณะกรรมการ

เรื่องรองเรียนของหนวยงานและเสริมสรางระบบการจัดการ รองทุกข จนไดขอยุติ รองเรียน รับเรื่องรองเรียน

รองเรียนการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ

7.3 เปดเผยขอมูลการจัดซื้ดจดจางแตละโครงการให เพื่อเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ ไมมีเรื่องรองเรียน ตค.64-30 กย.65 ไมใชงบประมาณ กลุมงานบริหารฯ

สาธารณชนทราบโดยผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆ ใหสาธารณชนทราบโดยผานเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ การจัดซื้อจัดจาง

ลําดับ แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ



8 พัฒนาเครือขายและบูรณการกระบวนการดานการปราบปรามการทุจริต

8.1 จัดใหมีชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการบูรณาการความรวมมือระหวางภาคี 3 ชองทาง ตค.64-30 กย.65 ไมใชงบประมาณ คณะกรรมการ

จากประชาชน เครือขาย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ รับเรื่องรองเรียน

8.2 เผยแพรประชาสัมพันธชองทางในการแจงเบาะแส ประชาชนในการตอตานการทุจริต 2 ชองทาง

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8.3 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ 3 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

                                           ลงชื่อ............................................................................. ผูอนุมัติแผน

ลําดับ แผน / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย/จํานวน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(นายสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจะนะ


	แผน 

