แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการ
ยุทธศาสตร์
1. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและ
ค่านิยมให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลภักดี
ชุมพล บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการ
ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
จริยธรรมตลอดจน เป็นการ
วางรากฐาน ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม

ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งของประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสานึก
ค่านิยม คุณธรรม สร้างวินัยแก่เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล
2. จานวนครั้งของการประชาสัมพันธ์บทความ
หรือข้อความปลูกจิตสานึกการบริการงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. จานวนครั้งของการประชาสัมพันธ์มาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม, แนวทางการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส
4. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ การอบรม
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/ธรรมาภิบาล
5.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
ธรรม ร่วมจิตทาดีในวันพระและวันสาคัญต่างๆ
6. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ร่วมทาบุญใส่บาตรในช่วง
วันสาคัญทางศาสนา

ค่าเป้าหมาย
๑ ครั้ง

มาตรการ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑ ครั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย

๑ ครั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย

ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80

ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย

๓

ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2. สร้างกลไกป้องกันการ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง
1. จานวนครั้งของการจัดบอร์ดรณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริต
โรงพยาบาลกับทุกภาคส่วนในการ
ทุจริต
๑ ครั้ง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
2. จานวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ
4 ช่องทาง
3.เสริมสร้างประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
ในการป้องกันปราบปราม ในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การทุจริต
การใช้อานาจให้เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและความสามารถ
บุคลากรของโรงพยาบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมจริยธรรมในสัมฤทธิผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. จานวนครั้งของการตรวจสอบภายใน ของ
หน่วยงานบริการ ในเครือข่ายตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี

มาตรการ
เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน
เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน
เสริมสร้างการตรวจสอบ
ภายในและการบริหารความ
๑ ครั้ง
เสี่ยงของการมีระบบควบคุม
ภายใน
เสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การป้องกันและปราบปราม
ร้อยละ 70
การทุจริตภาครัฐ

2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมประจาเดือน
ได้ฟังแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล กลุ่ม
บุคคลหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ
1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับ
ร้อยละ 40 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและ
ดาเนินการทางวินัย ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตตลอดทั้งหลักสูตรอื่น ที่
และปราบปรามการทุจริตแก่
หน่วยงานอื่นจัดอบรม
บุคลากรในองค์กร

๔

ตารางที่ ๒ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาดาเนิน
ปีงบประมาณ
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบ
256๓
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ
1.ส่งเสริมการดาเนิน 1.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสานึกค่านิยม
ก.พ.63-ก.ย.6๓ 1 ครั้ง
เงินบารุง
ฝ่ายบริหาร
ชีวิตตามหลักปรัชญา คุณธรรม และสร้างวินัยแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
(ค่าวัสดุ)
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ส่งเสริมการเรียนรู้
2.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์บทความหรือข้อความปลูก ก.พ.63-ก.ย.6๓ 1 ครั้ง
เงินบารุง
ฝ่ายบริหาร
และปฏิบัติตามหลัก
จิตสานึกการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
(ค่าวัสดุ)
คุณธรรมจริยธรรม
และวินัย
3.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณธรรม
ก.พ.63-ก.ย.6๓ 1 ครั้ง
เงินบารุง
ฝ่ายบริหาร
จริยธรรม แนวทางการปฏิบัติราชการที่เอื้อต่อการ
(ค่าวัสดุ)
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส
4.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/ธรรมาภิบาล

ก.พ.63-ก.ย.6๓

ร้อยละ50

ชมรมจริยธรรม

5.โครงการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปฏิบัติธรรม ร่วม
จิตทาดี ในวันพระและวันสาคัญต่างๆ
6.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมทาบุญใส่บาตร
ในช่วงวันสาคัญทางศาสนา

ก.พ.63-ก.ย.6๓

ร้อยละ60

ชมรมจริยธรรม

ก.พ.63-ก.ย.6๓

ร้อยละ80

ชมรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ และ
สมรรถนะบุคลากรบนพื้นฐาน
องค์กรแห่งการเรียนรู้

๕

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
มาตรการ

โครงการ/กิจกกรม

1.เสริมสร้าง
1.โครงการจัดบอร์ดรณรงค์การต่อต้านการทุจริต
กระบวนการมีส่วนร่วม
และความเข้มแข็งของ 2.จานวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน
ภาคประชาชน

ระยะเวลาดาเนิน
ปีงบประมาณ
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบ
256๓
กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ
ก.พ.63-ก.ย.6๓ ๑ ครั้ง
เงินบารุง
ฝ่ายบริหาร
(ค่าวัสดุ)
4 ช่องทาง
ฝ่ายบริหาร,IT

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย

๖

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ระยะเวลาดาเนิน
ปีงบประมาณ
โครงการ/
ผู้รับผิดชอบ
256๓
กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ
ก.พ.63-ก.ย.6๓ 1 ครั้ง
เงินบารุง
ฝ่ายบริหาร/
(ค่าใช้สอย) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

มาตรการ

โครงการ/กิจกกรม

1.เสริมสร้างการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของการมีระบบ
ควบคุมภายใน

1.โครงการตรวจเยี่ยม การตรวจสอบภายใน
ของหน่วยบริการในเครือข่าย ตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี

2.เสริมสร้างความร่วมมือ
ต้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ก.พ.63-ก.ย.6๓
ประจาเดือนได้รับฟังแนวทางปฏิบัติหน้าที่ใน
ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือด้วยงาน
ใดเป็นการเฉพาะ

ร้อยละ70

3.พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
3.สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ก.พ.63-ก.ย.6๓
การดาเนินการทางวินัย
หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
ป้องกันและปราบปรามการ การทุจริตที่หน่วยงานอื่นจัดอบรม
ทุจริตแก่บุคลากรในองค์กร

ร้อยละ40

-

เงินบารุง
(ค่าพัฒนา
บุคลากร)

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย

ทุกงาน

ทุกงาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบบริหารยุทธศาสตร์ และ
สมรรถนะบุคลากรบนพื้นฐาน
องค์กรแห่งการเรียนรู้

๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
งาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม
กลุม่

สถานที่
ดาเนินการ

จานวน ภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. 1.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปลูกจิตสานึกค่านิยม
บริการจัดการ
คุณธรรม และสร้างวินัยแก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
1.1 2.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ฝ่าย
15 /
บทความหรือข้อความปลูก
บริหาร/ คน
จิตสานึกการบริหารงานตาม
งานที่
หลักธรรมาภิบาล
เกี่ยวข้อง
1.2 3.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ฝ่าย
170 /
มาตรฐานคุณธรรม
บริหาร/ คน
จริยธรรม แนวทางการ
งานที่
ปฏิบัติราชการที่เอื้อต่อการ
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส
4.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/
ธรรมาภิบาล

ภาย
นอก

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตร
มาส
ที่ 1

ไตร
มาส
ที่ 2

ไตร
มาส
ที่ 3

งบประมาณ

ไตร
ราย
มาส
จานวน
ละเอียด
ที่ 4

แหล่งงบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

ก.พ.- เม.ย.- ก.ค.มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
63 63 63

บริหาร

ก.พ.- เม.ย.- ก.ค.มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
63 63 63

บริหาร

๘

5.โครงการเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลปฏิบัติธรรม
ร่วมจิตทาดี ในวันพระและ
วันสาคัญต่างๆ
6.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เข้าร่วมทาบุญใส่บาตร
ในช่วงวันสาคัญทางศาสนา

๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
งาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม
กลุม่

สถานที่
ดาเนินการ

จา
ภายใน
นวน

ภาย
นอก

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตร
มาส
ที่ 1

ไตร
มาส
ที่ 2

ไตร
มาส
ที่ 3

งบประมาณ

ไตร
ราย
มาส
จานวน
ละเอียด
ที่ 4

แหล่งงบ
ประมาณ

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
1. 1.โครงการจัดบอร์ดรณรงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการ
การต่อต้านการทุจริต
บริการจัดการ
1.1 2.จานวนช่องทางการรับฟัง
ข้อร้องเรียน

ฝ่าย
บริหาร

15
คน

/

ก.พ.- เม.ย.- ก.ค.มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
63 63 63

บริหาร

๑๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของงาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม
กลุม่

สถานที่
ดาเนินการ

จา
ภายใน
นวน

ภาย
นอก

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตร
มาส
ที่ 1

ไตร
มาส
ที่ 2

ไตร
มาส
ที่ 3

งบประมาณ

ไตร
ราย
มาส
จานวน
ละเอียด
ที่ 4

ผู้รับ
แหล่งงบ ผิดชอบ
ประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
1.

1.โครงการตรวจเยี่ยม การ
ตรวจสอบภายในของหน่วย
บริการในเครือข่าย ตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการจัดการ

1.1 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนได้รับฟัง
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ในความ
รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตไม่เอื้อประโยชน์แก่บุคคล
กลุ่มบุคคลหรือด้วยงานใดเป็น
การเฉพาะ

บริหาร/ 15
งานที่
คน
เกี่ยวข้อง

/

ก.พ.- เม.ย.- ก.ค.มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
63 63 63

บริหาร

1.2 3.สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่หน่วยงานอื่นจัดอบรม

บริหาร/ 170 /
งานที่
คน
เกี่ยวข้อง

ก.พ.- เม.ย.- ก.ค.มี.ค. มิ.ย. ก.ย.
63 63 63

บริหาร

๑๑

