แผนเสริมสรางและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในหนวยงาน
ใหมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการกระทําผิด
กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑
ปลูกและปลุกจิตสํานึก
บุคลากร ใหมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการกระทําผิด

เปาประสงค
๑.ปลูกและปลุกจิตสํานึกบุคลากร
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการกระทําผิด
๒.ปลูกและปลุกจิตสํานึกบุคลากร
ปฏิบัตงานตามหลักธรรมาภิบาล/
และการปฏิบัติงานตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด/ี ระบบ
ราชการใสสะอาด
๓.ปลูกและปลุกจิตสํานึกบุคลากร
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาฌศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

มาตรการ

ทุกหนวยงานปลูกและปลุกจิตสํานึก
บุคลากรสาธารณสุข ใหมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ
กระทําผิด /ปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล หลักการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี ระบบราชการใสสะอาด/
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.สงเสริมการมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการกระทําผิด/
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สรางระบบราชการใสสะอาด /
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๒.สงเสริมการใชและกําหนด
บทลงโทษในประมวลจริยธรรม

-๒-

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกัน
การกระทําผิด
๑.๒ แตงตั้งคณะกรรมการเสริมเสริมและพัฒนา
บุคลากรในสังกัดใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการกระทําผิด
๑.๓ รณรงค สงเสริมการตอตานการกระทําผิด
จริยธรรม หรือกฎหมาย เผยแพร ประชาสัมพันธ
ใหเห็นคุณคาการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมาภิบาล/การดําเนินชีวิตดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/สรางระบบราชการใสสะอาด/
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑.๔ การกําหนดใหหนวยงานในสังกัดจัดทําแผน
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร/แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ในระดับอําเภอ
๒.๑ รณรงค สงเสริมการประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม
๒.๒ เผยแพร/ใหความรู เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรม
๒.๓ เผยแพร/ประชาสัมพันธ กรณีการ
กระทําผิดวินัย ประมวลจริยธรรม

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการ
๓.การใชการศึกษาและศาสนา
เปนเครื่องมือการปลูก ปลุก
ปรับเปลี่ยนฐานความคิด

๔.ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได
ของบุคลากรในสังกัด

ยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนาความรวมมือ และ
บูรณาการการทํางาน
ในการเสริมสรางและ
พัฒนาบุคลากร ใหมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการกระทําผิด

บูรณาการการทํางาน และพัฒนา
เครือขาย ในการเสริมสรางและพัฒนา
บุคลากรใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการกระทําผิด

ทุกหนวยงานบูรณาการการทํางาน
ในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการกระทําผิด

-๓-

๒.๑ ประสานการทํางานและการ
บริหาร ระหวางหนวยงาน

๒.๒ สรางความเขมแข็งการบูรณา
การความรวมมือระหวางเครือขาย
๒.๓ พัฒนาระบบฐานขอมูล
๒.๔ ปรับปรุงกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมาย รวมถึงการพัฒนา

แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ การสวดมนตไหวพระ ในพิธีๆ ตาง เชน
การประชุมผูบริหาร /การประชุมคณะกรรม
การบริหาร / การประชุมตางๆ เปนตน
๓.๒ การสวดมนตไหวพระกอนปฏิบัติงาน
ทุกวันจันทรและวันศุกร ของสัปดาห
๓.๓ การรวมทําบุญตักบาตร และฟงเทศนใน
วันสําคัญๆ เชน วันขึ้นปใหม /วันสงกรานต/
วันวิสาขบูชา /วันมาฆบูชา เปนตน
๔.๑ มีระบบการเลื่อนระดับ ยาย โอน
ที่เปนธรรม
๔.๒ มีระบบการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน
ที่เปนธรรม
๔.๓ การยกยองหรือเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
๒.๑ สรางเครือขาย/ความรวมมือ กับหนวยงานใน
สังกัด ดวยการเชื่อมโยงคณะกรรมการตางๆ ที่มีอยู
แลว เชน ศูนยดํารงธรรม ,ศูนยปราบปรามทุจิรต,
เครือขายการบังคับใชกฎหมาย รวมเปนเครือขาย
๒.๒ สนับสนุนการรวมกลุมบุคลากรในสังกัด เพื่อ
เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมิวนัย คุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการประทําผิด
๒.๓. จัดทําฐานขอมูลเครือขาย
๒.๔ แจงเวียนกฎหมาย/ระเบียบ ที่มีการแกไข
ปรับปรุงใหบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๓
พัฒนาระบบบริการและ
เครื่องมือในการเสริมสราง
และพัฒนาบุคลากรใหมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการกระทําผิด

เปาประสงค

พัฒนาระบบการบริการ และเครื่องมือ
ในการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการกระทําผิด

ตัวชี้วัด

มาตรการ

ทุกหนวยงานพัฒนาระบบการบริการ
และเครื่องมือในการเสริมสรางและ
พัฒนาบุคลากรใหมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการกระทําผิด

-๔-

แนวทางปฏิบัติ

ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับใน
ในการตอตานการทุจริตใหสอด
คลองกัน

๒.๕ ประสานหนวยงานตอตานการทุจริต เชน
ปปท. , ปปช. หรือ ศปท. รวมเปนเครือขาย
๒.๖ การขอรับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ
เอกสารวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด
๒.๗ ประสานหนวยงานตอตานการทุจริต
ใหความรูแกความรูบุคลากรในสังกัด
๒.๘ ใหความรวมมือกับหนวยงานที่ตอตาน
การปราบปรามการทุจริต

๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
วิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและเครื่องมือ
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการกระทําผิด
๔.๒ สรางเสริมระบบแจงเบาะแส
และการคุมครองพยาน การเสริมสราง
ศักยภาพและการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาใหกับภาคเครือขาย
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น
๔.๓ สรางเสริมระบบรับเรื่องรองเรียน
ใหกับหนวยงาน

๔.๑ พัฒนาระบบชองทางการรับเรื่องรองเรียน/
การแจงเบาะแส

๔.๒ พัฒนาระบบคุมครองพยานที่แจงเบาะแส/
รองเรียน/แสดงความคิดเห็น

๔.๓ จัดทําแบบรับเรื่องรองเรียนใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๔
เสริมสรางองคความรู
สรางองคความรูดานวินัย คุณธรรม
เสริมสรางและพัฒนา
จริยธรรม และปองกันการกระทําผิด
บุคลากรใหมีวินัย
ใหแกบุคลากรในสังกัด
คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการกระทําผิด

ตัวชี้วัด
ทุกหนวยงานเสริมสรางองคความรู
ใหกับบุคลากรในสังกัด

มาตรการ
๕.๑ สรางองคความรูใหแกบุคลากร

๕.๒ พัฒนาระบบการจัดการองค
ความรู

๕.๓ สรางบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาสําหรับตรวจสอบและ
ปราบปรามการทุจริต

แนวทางปฏิบัติ
๕.๑.๑ ประชุม ฝกอบรม ใหความรู บุคลากรใน
สังกัด ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการกระทําผิด
๕.๑.๒ สงเสริม/สนับสนุน บุคลากรในสังกัด
ใหเขารวมประชุม ฝกอบรม ใหมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการประทําผิด
๕.๒.๑ การจัดฉายหนังสั้น เกี่ยวกับการเสริมสราง
พัฒนา ใหบุคลากรในสังกัดดู
๕.๒.๒ การสนับสนุนหรือเผยแพรหนังสั้นเกี่ยวกับ
การเสริมสรางและพัฒนา ใหหนวยงานในสังกัด
ฉายใหบุคลากรในสังกัดดู
๕.๓.๑ การมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรในสังกัด
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดําเนินการ
ดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรในสังกัด

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมจริยธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลํา
ดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เสริมสรางพฤติกรรม
จริยธรรมและการ
ตอตานการทุจริต

เปาประสงค/ตัวชี้วัด

กิจกรรม

รอยละของบุคลากรที่เขารวม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริม
สรางพฤติกรรม จริยธรรมและการ
ตอตานการทุจริต

๑.สวดมนตไหวพระและถวายความอาลัยแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ร.9 กอนการประชุม เชน คณะ
กรรมการบริหาร ประชุมAfternoon talk และการประชุม
ตางๆ
๒.ฉายหนังสั้นการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร ใหมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการกระทําผิด
ในการประชุมผูบริหาร/การประชุมตางๆ
3.จัดทําขอตกลงความรวมมือประกาศเจนารมณในการตอ
ตานการทุจริต สรางจิตสํานึกไทยไมโกง การเสริมสรางและ
พัฒนาบุคลากร ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกัน
การกระทําผิด
4.ทบทวนนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมใหเจาหนาที่ทุกฝาย
/ทุกงานทราบเพื่อถือปฏิบัติ
5..ประกาศชมเชยผูปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย/ปดปาย
ประกาศเชิดชูเกียรติในบอรดประชาสัมพันธ/ทางไลนกลุม
ครอบครัวยุพราช
6.เผยแพรคูมือสงเสริมการปองกันผลประโยชนทับซอนให
เจาหนาที่ทุกฝาย/ทุกงานทราบเพื่อถือปฏิบัติ
7.สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกฝายงานรวมกลุมกันเพื่อทําบุญ
ในโอกาสสําคัญตางๆเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมองคกรที่ดี
7.ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการประ
ชุม กรรมการบริหาร(Afternoon talk)และประชุม คปสอ.
8.รณรงคตอตานรูปแบบการกระทําซึ่งเขาขาย
ผลประโยชนทับซอนทางwebsiteและบอรดประชาสัมพันธ

ระยะเวลา (ระบุเดือนที่จะดําเนินการ)
ระดับคา
งบ
ประ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด ไตรมาส ๑
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ผูรับผิดชอบ

ลํา
ดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาประสงค/ตัวชี้วัด

กิจกรรม

9.จัดทําปายรณรงคไมรับของขวัญปใหม 2562 เผยแพร
ทางบอรดประชาสัมพันธและwebsiteหนวยงาน
10.ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับ
คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
11.จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ร.9
12.สงเสริมใหบุคลากรปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดคาใชจาย
และสรางภูมิคุมกันใหกับบุคลากร
13.จัดใหมีตลาดนัดภายในหนวยงานสําหรับเจาหนาที่
เพื่อขายสินคาครัวเรือนทุกเย็นวันศุกรของสิ้นเดือน
๒ พัฒนารวมมือ/บูรณ
รอยละของบุคลากรที่รวมกิจกรรม 1.สรางเครือขายกับหนวยงาน ดวยการเชื่อมโยง
การการทํางานในการ พัฒนาความรวมมือ/บูรณาการ
คณะกรรมการตางๆที่มีอยูแลว ไดแก ศูนยดํารงธรรม/
เสริมสรางและพัฒนา ทํางานของหนวยงานที่มีอยูแลว
ศูนยปราบปรามการทุจริต
บุคลากร ใหมีวินัย
ในการเสริมสรางและพัฒนา
2.ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
คุณธรรม จริยธรรม
บุคลากร ใหมีวินัย คุณธรรม
กับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
และปองกันการกระทํา จริยธรรม และปองกันการ
3.จัดทําปายรณรงคปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ผิด
กระทําผิด
ผลประโยชนทับซอนในสถานที่ทํางาน
4.แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกันการกระทําผิด
๓ พัฒนาระบบบริการและ รอยละของบุคลากรที่รวมกิจกรรม 1.จัดทําขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน/การดําเนินการ
เครื่องมือในการ
พัฒนามาตรการและเครื่องมือใน เรื่องรองเรียน
เสริมสรางพัฒนา
การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร 2.สงรายชื่อบุคลากรและผูมีสวนไดเสียใหศูนยปองกัน
บุคลากร ใหมีวินัย
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และปราบปรามการทุจริต
และปองกันการกระทําผิด
3.เปนคณะกรรมการรวมในการดําเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ระดับจังหวัด
4.กําหนดนโยบายใหมีการตรวจสอบผลประโยชนทับซอน
ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจาง

ระยะเวลา (ระบุเดือนที่จะดําเนินการ)
งบ
ประ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด ไตรมาส ๑
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ผูรับผิดชอบ

ลํา
ดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
๔ เสริมสรางองคความรู
เกี่ยวกับการเสริมสราง
และพัฒนาบุคลากรให
มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและปองกัน
การกระทําผิด

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรที่รวมกิจกรรม
สรางองคความรูใหแกบุคลากร
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ประมวลจริยธรรม และปองกัน
การกระทําผิด

กิจกรรม
๑.ประชุมอบรมใหความรูบุคลากร ดานวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และการปองกันปราบปรามการทุจริตรวมทั้ง
ผลประโยชนทับซอน จํานวน 100 คน
2.สนับสนุนบุคลากรเขารวมประชุมอบรม ดานวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด

ระยะเวลา (ระบุเดือนที่จะดําเนินการ)
งบ
ประ ผูรับผิดชอบ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ตัวชี้วัด ไตรมาส ๑
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80
/
25,000
/

ใชงบ
ตามที่จาย
จริง

แผนปฏิบัติการการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปงบประมาณ ๒๕๖๐

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
หัวขอที่ ๔ : ธรรมาภิบาล
เรื่อง : (๑) การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีวินัยและปองกันการกระทําผิดวินัย

ลํา
ดับ
โครงการ/กิจกรรม
เปาประสงค
กิจกรรม
ที่
๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกบุคลากร ๑.ปลูกและปลุกจิตสํานึกบุคลากร 1. ทบทวนนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมใหเจาหนาที่ทุกฝาย/ทุกงาน
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหมีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ ทราบเพื่อถือปฏิบัติ
และปองกันการกระทําผิด
ปองกันการกระทําผิด
2. ใหทุกหนวยงานกําหนดอัตลักษณของหนวยงานเพื่อรวมเปน
อัตลักษณของโรงพยาบาล
3. จัดทําคํารับรองอัตลักษณทุกหนวยงาน
4.จัดทําขอตกลงความรวมมือประกาศเจตนารมณในการตอตาน
การทุจริต สรางจิตสํานึกไทยไมโกง การเสริมสรางและพัฒนา
บุคลากร ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปองกัน
การกระทําผิด
5. สวดมนตไหวพระและถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว กอนการประชุมคณะกรรมการบริหาร / คปสอ./
การประชุมตางๆ
6. ฉายหนังสั้นการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร ใหมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการกระทําผิดในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (Afternoon talk) และ คปสอ.
7. ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการประชุม
กรรมการบริหาร (Afternoon talk) และประชุม คปสอ.
8. ประกาศชมเชยผูปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย/ปดปายประกาศ
เชิดชูเกียรติในบอรดประชาสัมพันธ/ทางไลนกลุมครอบครัวยุพราช
9. เผยแพรสติ๊กเกอรตอตานการทุจริต
๒.ปลูกและปลุกจิตสํานึกบุคลากร ๑.จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล/จัดนิทรรศ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล/ การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และการการปฏิบัติงานตามหลัก
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี/
๓.ปลูกและปลุกจิตสํานึกบุคลากร ๑. จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ระยะเวลา (ระบุเดือนที่จะดําเนินการ)
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
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ลํา
ดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปาประสงค
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๒ พัฒนาความรวมมือ /บูรณาการ พัฒนาความรวมมือ/บูรณาการ
การทํางานในการเสริมสรางและ ทํางานของหนวยงานที่มีอยูแลว
พัฒนาบุคลากร ใหมีวินัย
ในการเสริมสรางและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ
บุคลากร ใหมีวินัย คุณธรรม
ปองกันการกระทําผิด
จริยธรรม และปองกันการ
กระทําผิด

๓ พัฒนาระบบบริการและ
เครื่องมือในการเสริมสรางและ
พัฒนาบุคลากร ใหมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการกระทําผิด
๔ เสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ
การเสริมสรางและพัฒนา
บุคลากรใหมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและปองกันการ
กระทําผิด

พัฒนามาตรการและเครื่องมือใน
การเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และปองกันการกระทําผิด

สรางองคความรูใหแกบุคลากร
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ประมวลจริยธรรม และปองกัน
การกระทําผิด

กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
1.สรางเครือขายกับหนวยงาน ดวยการเชื่อม
โยงคณะกรรมการตางๆ ที่มีอยูแลว ไดแก ศูนยดํารง
ธรรม/ศูนยปราบปรามการทุจริต
2.ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
กับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
3.จัดทําติดสติ๊กเกอรรณรงคปองกันและปราบปราม
การทุจริต ในสถานที่ทํางาน
4.แตงตั้งคณะกรรมการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร
ใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการกระทําผิด
1.จัดทําขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน/การดําเนินการ
เรื่องรองเรียน
2.สงรายชื่อบุคลากรและผูมีสวนไดเสียใหศูนยปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
3.เปนคณะกรรมการรวมในการการดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ระดับจังหวัด
๑.ประชุมอบรมใหความรูบุคลากร ดานวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และประมวลจริยธรรม ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
จํานวน 150 คน
2.สนับสนุนบุคลากรเขารวมประชุมอบรม ดานวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด

ระยะเวลา (ระบุเดือนที่จะดําเนินการ)
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
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25,0๐๐ บาท

ใชงบประมาณตาม
ที่จายจริง

