แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้องค์กรในภาครัฐจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าว และยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้
จัดทาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามค่านิยม MOPH ITA ปนว
ทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรการ/แนวทางกี่ดาเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การ
๑. ด้านความโปร่งใส (Transparency)
๑.๑ ผู้บริหารและบุคลากร ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในสังกัด ทุกระดับ ต้องให้ความสาคัญและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามรถตรวจสอบกระบวนการดาเนินงานได้
๑.๒ เปิดเผยข้อมูลข่าสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
๑.๓ มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาพรัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิอื่นใด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดาเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๔ ให้มีการจัดทาแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
๑.๕ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบพร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดาเนนิการเรื่องร้องเรียนโดยตรง
๒. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability)

๒.๑ บุคลการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัดทุกคน
ต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่
กระทาการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน บริหารและ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถมีความพร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
๒.๒ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อานาจดุลพินิจในการให้บริการผู้ป่วย
๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Freedom from corruption in the workplace)
๓.๑ ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด กากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระทาผิดต้องดาเนินการทางวินับ ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๓.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกร้องรับเงินสิ่งของ
หรือประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพัอง หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่
๓.๓ บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า
สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนทาได้ สิ่งไหนทาไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตัว สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม
ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่อง
ส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในที่ทางาน ล้างรถส่วนตัวในที่ทางาน เป็นต้น
๔. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Integrity Culture)
๔.๑ ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์
ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จจะเห็นการทุจริตที่
เกิดขึ้นในหน่วยงาน
๔.๒ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายในและกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่องพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่
๔.๓ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์แก่บุคลากรของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
๔.๔ มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบความถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
๕. ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Moral work in the agency)
๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้างงาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ
๕.๒ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยคานึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิต

๕.๓ บุคลากรปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง
เป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Organizational Communication)
๖.๑ สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายใน และผู้รับบริการภายนอก
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
๖.๒ มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรม รวมถึงการป้องกันปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
มาตรการการป้องกันการทุจริตยับยั้งการกระทาผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด
มาตรการยับยั้งการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐภายในองค์การ เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
สุจริตเกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
ถูกกฎหมาย โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้
๑. มาตรการการเบิกจ่าค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับค่าตอบแทน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจ่าย
ค่าตอบแทน
๒. มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง มติ
คณะกรรมก มติ ครม.
๓. มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประและสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. มาตรการการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓และแก้ไข
เพิ่มเติม
๕. มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือดาเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สร้าง
ขั้นตอนเกินความจาเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเที่ยงธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสาเร็จของการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ : สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ( Create a society that does not tolerate corruption)

ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง
กิจกรรม

สร้างจิตสานึก ความซือ่ สัตย์ สุจริต พอเพียง วินัย และจิตอาสา
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ให้องค์ความรู้ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแก่บุคลากรในสังกัด

ลาดับ

ภารกิจ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๑.

สร้างจิตสานึก ส่งเสริม
คุณธรรม ความซื่อสัตย์
พอเพียง วินัยและจิต
อาสา แก่บุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชน

๑.ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์
๒.จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
๓. ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่ วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.ให้บุคลากรได้มสี ่วนร่วมในการ
ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและการ
ป้องกันปราบรามการทุจริต
๒.บุคลากรได้รับความรู/้ เข้าใจ
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

บุคลากรใน
สังกัด สสอ.
แก่งกระจาน
จานวน ๕๒
คน

๔.โครงการจิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

๑.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจติ
สาธารณะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้าง
สังคมเป็นสุข

บุคลากรและ
ภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่

งบประมาณ พฤษภาคม
จาก อปท. ๖๒

๑.เพื่อสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
บุคลากรที่เสี่ยงต่อการทุจริต
๒.เพื่อให้กลุม่ มีการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง
๖.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“ คน ๑.เพื่อให้ผู้บริหารแสดงถึงความ
ไทยไม่ทนต่อการทุจริต”(Zero Tolerance)
โปร่งใสในการปฏิบัติงานและจริงใจ
ในการต่อต้านการทุจริต

บุคลากรใน
สังกัด จานวน
๕๒ คน

ไม่ใช้
ตุลาคมงบประมาณ ธันวาคม ๖๑

บุคลากรใน
สังกัด จานวน
๕๒ คน

ไม่ใช้
มกราคมงบประมาณ มีนาคม ๖๒

๕.การรวมกลุม่ ส่งเสริมคุณธรรมและบริหารงาน
ที่โปร่งใส

........................................ผูเ้ สนอแผนงาน
(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไม่ใช้
ตุลาคม ๖๑งบประมาณ สิงหาคม ๖๒

ตัวชี้วัด
๑.ร้อยละของบุคลากร
ในสังกัดได้เข้าร่วม
ประชุมงานตามตัวชี้วัด
ITA
๒.มีคมู่ ือฯและกรอบ
แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.มีกิจกรรมจิตอาสา
ครบทุกหมู่บ้าน
๒.จานวนเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
๑.มีการจัดตั้งกลุ่ม/
ชมรม/ระเบียบและมี
กิจกรรมเชิงประจักษ์

สสอ.และ
รพ.สต.

สสอ.
รพ.สต.
อบต.
ผู้นาชุมชน
กลุ่มส่งเสริม
คุณธรรมฯ

๑.มีการประกาศ
สสอ.และ
เจตนารมณ์และเผยแพร่ รพ.สต.
สื่อสาธารณะ

.......................................................ผู้อนุมตั ิแผนงาน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ : สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ( Create a society that does not tolerate corruption)

ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง
กิจกรรม

สร้างจิตสานึก ความซื่อสัตย์ สุจริต พอเพียง วินัย และจิตอาสา
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ให้องค์ความรู้ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแก่บุคลากรในสังกัด

ลาดับ

ภารกิจ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒.

ส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดย
การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เสริมสร้าง มาตรฐาน
กลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ด้าน
การบริหารการเงิน
และการพัสดุ
โดย การตรวจ
ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน

๗.ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.
๒๕๔๐ แก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายและจัดให้
มีช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๘..จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่ช่องทางรับเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
จัดทาคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน

๑.เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสประชาชน หน่วยงานมี
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ศูนย์รับเรื่อง
๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหรือผูม้ ี
ร้องเรียน
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงบริการ
และแสดงความคิดเห็น/ร้องเรียนได้
ตามระบบ

๙.จัดทาแผนประเมินตรวจสอบภายใน ร่วมกับ
เครือข่ายอาเภอแก่งกระจาน
๑๐.ติดตามประเมินตรวจสอบภายใน รพ.สต.ใน
สังกัด และรายงานผลพร้อมเสนอแนะแก้ไข อาจ
ประเมินซ้าในรพ.สต.ที่มภี าวะเสี่ยงต่อการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.เพื่อควบคุม กากับ ดูแลหน่วยงาน
ในสังกัด และบุคลากรมิให้มีการ
กระทาผิดวินัย และทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ
๒.เพื่อตรวจสอบงานตามมาตรการ
เร่งด่วน ๔ เรื่องให้เป็นไปตามระเบียบ
ฯ

๓.

........................................ผูเ้ สนอแผนงาน
(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

รพ.สต. ๙
แห่ง
สสอ. ๑ แห่ง
รพช. ๑ แห่ง

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไม่ใช้
ตุลาคม ๖๑งบประมาณ กันยายน ๖๒

งบประมาณ มีนาคมรพช.
เมษายน ๖๒
๓๐,๐๐๐
บาท

ตัวชี้วัด

๑.ผู้นาชุมชน อสม.ได้รับ สสอ.และ
ความรู้ตาม พ.ร.บ.
รพ.สต.
๒.หน่วยงานมีศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน และมี
คณะทางาน ดาเนินการ
ได้ตลอดเวลาราชการ
๓.จานวนเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับการพิจารณา
แก้ไข
๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงานผ่านเกณฑ์
การประเมินตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน

.......................................................ผู้อนุมตั ิแผนงาน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

รพช.สสอ.
รพ.สต.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบป้อกงันการทุจริตเชิงรุก ( Develop a proactive anti-fraud system)

ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง
กิจกรรม

สร้างจิตสานึก กลไกป้องกันการทุจริต
สร้างกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต

ลาดับ

ภารกิจ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.

สร้างจิตสานึก และ
มาตรการ กลไก
ระบบการป้องกันการ
ทุจริต

๑.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรูก้ าร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๒.เพื่อบุคลากรมีความรูเ้ รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์
ความเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๒.จัดทานโยบาย/มาตรการ/กลไกที่เป็น
๑.เพื่อสร้างมาตรการ กลไก ป้องกัน
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกัน
และป้องปรามการทุจริต
การทุจริต
๓.จัดทาคูม่ ือที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
๒.เพือ่ ให้มีคู่มือฯถือปฏิบัติใช้ในการ
ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน/การรับเรื่อง
ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความ
ร้องเรียน
โปร่งใส
๔.การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน/ ๓.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วิเคราะห์ถึงความเสีย่ งและผลสัมฤทธิ์
๕.การทาการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
ของการปฏิบัติงาน
ช่องทางเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารอันมี
๔.เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ประโยชน์ดา้ นการป้องกันการทุจริต
และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก

........................................ผูเ้ สนอแผนงาน
(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เป้าหมาย
บุคลากร ๔๐
คน

ไม่น้อยกว่า ๕
มาตรการ
คู่มือ อย่าง
น้อย ๒ เรื่อง
วิเคราะห์
ความเสีย่ ง
สาเร็จ อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง
มีช่องทางการ
เข้าถึง อย่าง
น้อย ๓
ช่องทาง

งบประมาณ
๔,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พฤษภาคม
๖๒

ตุลาคมกันยายน ๖๒

ตัวชี้วัด

๑.ร้อยละ ๙๐ของ
สสอ.และ
บุคลากรได้รับการอบรม รพ.สต.
ตามโครงการฯ
๑.จานวนมาตรการที่
.สสอ.และ
จัดทาขึ้น
รพ.สต.
๒.จานวนคู่มือที่จาเป็น
และต้องจัดทาให้สาเร็จ
๓.รายงานการวิเคราะห์
ความเสีย่ งฯ
๔.จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ฯและประชาชน
เข้าถึง ไม่น้อยกว่า ๓
ช่องทาง

.......................................................ผู้อนุมตั ิแผนงาน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบป้อกงันการทุจริตเชิงรุก ( Develop a proactive anti-fraud system)

ตัวชี้วัดที่ ๑ จานวนนโยบายหรือมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง
กิจกรรม

สร้างจิตสานึก กลไกป้องกันการทุจริต
สร้างกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริต

ลาดับ

ภารกิจ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.

สร้างจิตสานึก และ
มาตรการ กลไก
ระบบการป้องกันการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๖.โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การวิเคราะห์
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

๑.เพื่อให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ความเสีย่ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั
ซ้อนและสร้างกรอบแนวทางป้องกัน

บุคลากร ๕๒
คน

๗.กิจกรรมการดาเนินงานตามเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินและผ่านเกณฑฯ
ร้อยละ ๙๐

สสอ.

........................................ผูเ้ สนอแผนงาน
(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไม่ใช้
มีนาคมงบประมาณ มิถุนายน ๖๒

ไม่ใช้
ตุลาคม ๖๑งบประมาณ กันยายน ๖๒

ตัวชี้วัด
๑.มีระบบรายงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
และเผยแพร่ฯ
๒.จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ
๑.ยกระดับคะแนน
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน

.......................................................ผู้อนุมตั ิแผนงาน
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
สสอ.และ
รพ.สต.

.สสอ.และ
รพ.สต.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒/วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.
เรื่อง ขอเสนอแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน มีการจัดทาจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
(EB ๒๓) นั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
ค่านิยม MOPH ITA แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๖
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอเสนอแผนปฏิบัติการฯเพื่อขออนุมัติ
และเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ดัง กล่าว ผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมา
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ แผนปฏิบัติการฯและอนุญาตเผยแพร่ผ่านบนเว็ปไซต์
ต่อไป
(นายไพทูร ศิลปศร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๕ ต.ค. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๕ ตุลาคม ๒๕๖๑……………………………………………………………..
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสาร
ที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑........

ผู้อนุมัตริ ับรอง

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑........

คำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ

คำอธิบำย

หน่วยงาน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

วัน/เดือน/ปี

วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

หัวข้อ

กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด

รายละเอียดข้อมูล

เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มคี วามกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด

Link ภายนอก

ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)

ระบุลงลายมือชื่อผูไ้ ด้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)

ผู้อนุมัตริ ับรอง

ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

