รายงาน แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ลา
ดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เสริมสร้างพฤติกรรม
จริยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริม
สร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการ
ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม
๑.สวดมนต์ไหว้พระและถวายความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ร.9 ก่อนการประชุม เช่น คณะ
กรรมการบริหาร ประชุมAfternoon talk และการประชุม
ต่างๆ
๒.ฉายหนังสั้นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มี
วินยั คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทาผิด
ในการประชุมผู้บริหาร/การประชุมต่างๆ
3.จัดทาข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจนารมณ์ในการต่อ
ต้านการทุจริต สร้างจิตสานึกไทยไม่โกง การเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากร ให้มวี ินยั คุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
การกระทาผิด
4.ทบทวนนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมให้เจ้าหน้าที่ทกุ ฝ่าย
/ทุกงานทราบเพื่อถือปฏิบตั ิ
5..ประกาศชมเชยผู้ปฏิบตั ติ นอยู่ในระเบียบวินยั /ปิดป้าย
ประกาศเชิดชูเกียรติในบอร์ดประชาสัมพันธ์/ทางไลน์กลุ่ม
ครอบครัวยุพราช
6.เผยแพร่คู่มอื ส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนให้
เจ้าหน้าที่ทกุ ฝ่าย/ทุกงานทราบเพื่อถือปฏิบตั ิ
7.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทกุ ฝ่ายงานรวมกลุ่มกันเพื่อทาบุญ
ในโอกาสสาคัญต่างๆเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
7.ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการประ
ชุม กรรมการบริหาร(Afternoon talk)และประชุม คปสอ.
8.รณรงค์ตอ่ ต้านรูปแบบการกระทาซึ่งเข้าข่าย
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทางwebsiteและบอร์ดประชาสัมพันธ์

ระดับค่า
ตัวชี้วัด
ปี2562
80

ไตรมาส ๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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งบ
ประ
มาณ
ไม่ใช้

ผู้รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป

ไม่ใช้

บริหารทั่วไป

ไม่ใช้

งานนิตกิ าร

ไม่ใช้

บริหารทั่วไป

ไม่ใช้

บริหารทั่วไป

ไม่ใช้

งานนิตกิ าร

ไม่ใช้

ชมรมจริยธรรม

ไม่ใช้

บริหารทั่วไป

ไม่ใช้

งานนิตกิ าร

ลา
ดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒ พัฒนาร่วมมือ/บูรณ
การการทางานในการ
เสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากร ให้มวี ินยั
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการกระทา
ผิด

๓ พัฒนาระบบบริการและ
เครื่องมือในการ
เสริมสร้างพัฒนา
บุคลากร ให้มวี ินยั

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม
พัฒนาความร่วมมือ/บูรณาการ
ทางานของหน่วยงานที่มอี ยู่แล้ว
ในการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากร ให้มวี ินยั คุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการ
กระทาผิด

ร้อยละของบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม
พัฒนามาตรการและเครื่องมือใน
การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร
ให้มวี ินยั คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการกระทาผิด

กิจกรรม
9.จัดทาป้ายรณรงค์ไม่รับของขวัญปีใหม่ 2562 เผยแพร่
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และwebsiteหน่วยงาน
10.ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมชิ อบ
11.จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ ร.9
12.ส่งเสริมให้บคุ ลากรปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย
และสร้างภูมคิ ุ้มกันให้กบั บุคลากร
13.จัดให้มตี ลาดนัดภายในหน่วยงานสาหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อขายสินค้าครัวเรือนทุกเย็นวันศุกร์ของสิ้นเดือน
1.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด้วยการเชื่อมโยง
คณะกรรมการต่างๆที่มอี ยู่แล้ว ได้แก่ ศูนย์ดารงธรรม/
ศูนย์ปราบปรามการทุจริต
2.ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กับศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
3.จัดทาป้ายรณรงค์ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในสถานที่ทางาน
4.แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร
ให้มวี ินยั คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการกระทาผิด
1.จัดทาขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/การดาเนินการ
เรื่องร้องเรียน
2.ส่งรายชื่อบุคลากรและผู้มสี ่วนได้เสียให้ศนู ย์ปอ้ งกัน
และปราบปรามการทุจริต
3.เป็นคณะกรรมการร่วมในการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ระดับจังหวัด
4.กาหนดนโยบายให้มกี ารตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ทุกครั้งที่มกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับค่า
ตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบ
งานนิตกิ าร
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ไม่ใช้

ชมรมจักรยาน

ไม่ใช้

บริหารทั่วไป

ไม่ใช้

บริหารทั่วไป
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บริหารทั่วไป
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ลา
ดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
๔ เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาบุคลากรให้
มีวินยั คุณธรรม
จริยธรรมและป้องกัน
การกระทาผิด

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม
สร้างองค์ความรู้ให้แก่บคุ ลากร
ด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม
ประมวลจริยธรรม และป้องกัน
การกระทาผิด

(นายพงษ์ศกั ดิ์ ราชโสภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กิจกรรม
๑.ประชุมอบรมให้ความรู้บคุ ลากร ด้านวินยั คุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตรวมทั้ง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน จานวน 100 คน
2.สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม ด้านวินยั
คุณธรรม จริยธรรม ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

ระดับค่า
ตัวชี้วัด
ปี2562
80

ไตรมาส ๒
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

/

งบ
ประ
มาณ
25,000

ใช้งบ
ตามที่จ่าย
จริง

(นายวิโรจนน์ วิโรจนวัธน์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ผู้รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

